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Ročník X. V Bratislave, v stredu 27. Júla 1927. číslo 169. a

Pod akým heslom i Viedenský parlament rokuje Poznajú sa.

do obecných volieb ľ 0 revolte u -ani r=*
V Bratislave, 26. júla. \ #Äf fS J -•

o niekoľko týždňov, m jeseň tohto ro- Veľká re« Seipeieva. T Búrlivé scény so strany väčšiny a opozície. tí
fcu hudú .vypísané voľby do väčšiny obcí M. Z Vie dne, 26. júla. Velkonemcl pri tom začínajú ostro útočiť
v nasej lopnblike. Posíednc Aolhj. do uhet Veľká schôdza národnej rady, ktorá sa na dr. Seitza a dochádza k výtržnostiam. Keď
roku holý v znamení politického za- anes zaoberala udalostiami 15. a 16. júla, ma- nastal pokoj, potvrdzuje dr, Seipel, že polícia
pasu. Väčšina strán, najma stranám so- la Wudný pr iebeh. Najzaujímavejšia bola vykonala skvele svoju povinnosť. Nasledujú
Cjalisitíiokým nejednalo Sa o to, aby do Teibd reô spolkového kancelára dr. Seip ela, výkriky .bravo, na pravici a »ínj» na lavici. áÉSsSSa.
obecných. zastupiteľstiev boli zvolení naj- ktorá tiež vlivala na opozíciu. Pre dnešné Búrlivý odpor u väčšiny. Dr. Seipel hovorí PiijPpiif t

lepší komunálni pracovnici, mužovia zku- schôdze nariadené , boly tie isté bezpečnostné potom o dopravnej stávke, ktorá siahala tak 'jÉjifb SSmWm /i
seni, nežistni a odhodlaní pre K ariadema ako včera. Príchody do parlamen- ďaleko, že i kábelové spojenie medzi policaj- ||.fl//rozkvet Obci. Heslom vtedajších volieb bo- fn boly ,,|jSatjgllé silnou policajnou strážou a ným komisariátom a policajným riaditeľstvom 1 'mjtyl ífM
lo .zrol'jjt dohry oh stranníkov, kton by vgetky vstupujúce osoby musely sa legitimo- bolo prerušené. Keby sa to nebolo stalo, bolo
mali vždy na zreteli záuijem stiany. tm - vat _ vstupenky na galériu boly vydané len v z.ase o niekoľko tuctov nulvých a zranených S&éÉfe
íom týchto volieb holo zistit poce nu si u obmedzenom počte. Prítomní boli všetci po- menej. Velkonemcl volajú: .Edo bol sta- — To je pravý Rembrandt s podpisom.

jednotlivých strán á nie vyhrat z ohcian- slanci, len miesto starostu dr. Seitza bolo rosta?. Co myslíte te zaň dostanem?
ffcva sbor mužov, ktorí by vedeli najlepšie prázdne, pretože práve vtedy predsedal v _ 0.1 i * % • — Šesť mesiacov.
spravovať obecné záležitosti. mestskom -euáte Dr< Seipel ďale] v yhlasu l e. ze dopravnou

Následky toho sa skoro objavily. Na-
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Pled ptonármm schôdzou parlamentu bola ggou nebolo možné dementovať nepravdivé
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priek tomu, že zákon nedovolilje pojedná- porada v minisler Ske j rade. Na porade hovo- Z 2 *
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e y S aay Sľ.°' k čomu zneužívajú Maďari nebohého kard!-
Basto zataiiována politika do schôdzi obec- b ktorá bola v justičnom paláci zničená; po- . .

1
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* a pozície a y ro ia roz le nála Csernocha. — Stavajú ho Slovákom za
Býoh zastupiteľstiev á pri rozhodovaní o r

*
d vgak Ilebola skonč 2ná. O 11. hodine 20

med
.
Z1 de®okraťickou opozíciou a revoltnju- národný vzor.

rôznych záležitostiach nebola vždy a všade mip zahájil predssda scMdzu a udelil sl0vo ™
.«« T V P°V°‘ v Bratislave, 26, júla.

dodržiavaná zasada »Salms iCivoitatis supre- Olkovému kancelárovi dr S e i p c 1 o v i
1 k ďalším výtržnostiam. Vedľa zahraničnej maďarskej propagandy,

ma les e,sto» Boly to u nás menovite stea- Rečník v prvom na veľký smú! V debate je prvým rečníkom soc. dem po- 'kÄu
oy madarské a More v obciach ttík v0 Viodni a v celom Rakúsku, vyvolaný slaiasc dr. Ba u e r . Pripomína, že v starom sa 'otierajú o naše nacionálne statky a o na
prevádealy dávnu politiku, záujmom obci vejkým po čtom mrlvých pri ďemonstrácii. Rakúsku bolo by hneď zahájené vyšetrovanie gich ľudí. Prím v tejto proipagande vedie praž
akodlivu. »Tiež naša republika — povedal — bola po- proti každému miestodržiteľovi a okresnému eký maďarský denník »Prágai Magyar Hir
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ľÍe dobnB zranená! hoci na šťaslie nie smrteľne.,
hajtmanovi,

keby nastala streľba Každý ve- stdera žida),“ác Ttaí?
poeltih následky tohto hospocUiema, ale s týmto zranením chce sa zaobeorať. V súvis- del, že je nebezpečné strieľať na ľad. Pri tých- Jo;zef Miloslav Hurban bol obyčajný človie
pie všetci si 'uvedomili, že zavinili to sa- losti so smut nými udalostlumi líči, ako došlo *o slovách nasledujú búrlivé výkriky. Všetky čik, ktorého si Viedeň vydržiavala za groše
mi, keď venovali svoju dôveru 1 údom, kto- výtržnostiam aký malv priebeh a čo sa má zodpovedné osobnosti boli by bývali odstráne. proti Maďarom. V nedeľu sa zase vyrútil
«• «.“<«» k ****** .•***«* * ««.;““ JäiV U* 'p.k.v.„,., ,b,. „ iWto s«z„ vyvolév.já; TSjfftSSĽS^mndlu si to neuvedomia am teraz, ked republika zotavila z rán, ktoré teraz utrpela. »vsak vy ste tú republiku stvorili!. Dr. Bauer: elýohaným .posiaľ spôsobom
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povláčil Šrobá
pojáli zaibO

:
k. Tole'biiyin urnám a nu u a- nikdy nebola vláda alebo nejaká zem »Ja si ani neprajem nazpät monarchin!» Keď po vo meno, bez tďbo., aby sa bol usiloval do

sovat, kto v hudúcich 4 rokoch hu-do loz- ne-vinnejšie vtiahnutá do krvi ako Rakúsko na to hovorí o streľbe polície, vyslovuje sa sa °.
ňbm asipqA len tr°dja_ piavcl>.

ľudíbobrej teraz' Príeinoa n3bola Ile>aká chyba vlády- takt0: »Teraz Je P®P®ldrno strieľať na štát- Xznám^nľTo
1
''životom pŕľdiprevratoyoiemiym nemom vseiKycn Uýti J nebo! to nijaký spor, ktorý by snáď vyvolal nych príslušníkov.. Tieto slová znova vyvolá- vého života slovenského nevie. či sa má

Vôle, ktorí si zolaju, áby konsolidácia po- parlament, ale bol to rozsudok súdu. A pri tom vajú nespokojné výkriky u menšinových strán, smiať hlúpostiam pána hlavného redaktora
stupovala, malo by byte »Odpolitizo\ame nebol rozsutiok sudcov z povolania ale po- ktoré protestujú proti rečníkovi. Hluk trvá »Prágai Magyar Hhlapu>>, alebo sa má zlostiť

(VsÍaT rQty’ ktorá neb0ia trtednym SÚä0m ‘ P0l0vica “iekoľfco minút, ale na koniec podarí sa pred- paľ prvú tobľ'‘osľobodetoa“ nášho' národa!
t

•
í nri u kuíociuna 1 3mu. e- J členov bola stavu robotníckeho. Tlač má však zase prezidentovi Miklasovi urobiť poria- Najväčšou drzosťou je v článku tvrdenie, že

Správy a patrilo -by sa, aby bola zre.ior.rrio-
syoj podiei na výsledku rozsudku. Dr. Seipel dok. Rečník poukazuje potom na rozdiel me- Šrobár uznal za zbytočné znovustvorif mar.

vaná i naša obecná samospráva, nie však nepovažuje za svoj účel kritizovať rozsudok dzi republikou a monarchiou a tiež na roz- tinskú Matku. U nás každý človek vie, že

Steíw p0roí®°y' ale preto2e tent0 rozsudok vyvolal sndok poroly- PriPfe“Í« ***** P®ŽBl oMností. P
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’s7záčaľtnIlcnniei o\, ivion su xun.a iv ubiioui unu <• také étoky proti týmto sudcom z ľudu aké že v polícii panovala úplná bezhlavosť. Zdô- aktu demonštračného, ktorým toto nariadenie
náprave povolaní.

_ • nikdy predtým — niektorí z nich museli tiež ražňaje, že mýtnymi dispozíciami došlo k bolo uvedené v život.
•Jednou 7. obci, na ktorých nam na Sto- prehnúť — najdú sa v budúcnosti sotva sšte streľbám. Prirovnáva tiet0 dni k prevratovým -T
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z Pr®ežitost
1
i úmrtia maďar

vensfcu musí iiaiviac záležať ie Bratislava. , , . skeho arcibiskupa Gsernooha šliapal pražský
rľte itevné S s y 113 S VZa U y pGr° lC0V- dnom; kedy dlv0ké masy po voins došiy d0 maďarský denník po našich nacionálnych ve
,ie xo niavne raesi-o "ernc a maio uj P‘- Spolkový kancelár Seipel vyslovuje sa o nut- Rakúska a kedy sa vzdor tomu apelom na ciach. V nekrológu o ňom totiž napísal na
byť príkladom a vzorom pre všetky ostat- nosU go na j Skoršie reformy poroty. ľud - podarilo udržať poriadok. Veľký počet úvodnom mieste tieto blasfemio;
né obce na Slovensku. Ale žiaľ, dosiaľ ne- Seipel vyhlasuje potom ďalej, že starosta mrtvých má vraj svoja príčinu v tom, že po. od nás, zo západného. Slovenska
bolo Boli sme volmi oasto oútoTií pou>ka- i .. , , , . , .. , , _ , , . _ ipoobadzial a nikdy nezatajil svojbo sloven-WW. Dim wmt ľ Jba-Ätu

uuwin dal priliz pozde povolenie k vtiahnu lícia použila dom-dum muníciu a pn tom uka- nŕSvnrln
Bovat v »:SIovenslkom Denníku:) na pomery tiu vojska. Keby bol dal toto povolenie včaššie, žuje členom parlamentu niekoľko takých kra- . m _v . ihn T I au
na bratislavskej radnici panujúce a kriti- hv .oľkn mTMcb bíc Bo! verným (?) synom svojho ľudu, ate

zJvať. V Bratislave, kde je v skutočnosti
neb0l° by DirWyCfe - baI veraym 1 maďarskeh° naroda

:
5cskoslovenj&ká väčšina lobyvateľstva, majú ktorý si v ňom uctil veľké ľudské caos.i
v zastupiteľstve väčšinu strany nemecké a

2<>/0 d3íl S ObraSU prS dovážanej Kfáľ BOrfS COStufe. & tohoto
tnad’arské. Zástupcov čs. strán je len 18, múke. 7 « .. 9» ... skalického slovenského synka ukazuje, že v
bdežto maďarské, nemecké, židovské stra- v 7 p«hv ufi ,v,io- T , . .

Ĺ0 Jr 0 ,*'. juia‘ Maďarsku nikdy nebolo na prekážku úspechu
ny a komunisti majú 30 členov zastúpite!’- /Tel) np <• účinnosťou čpskos'lnven' v
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S S P“nce™ hudoxm a ma- na dráhe cirkevnej ani na dráhe svetskej
c!4„wnm ,v , n ,r , •„ „’„ a ,1. (del.) Sucaoiie s ucmnostou ceskosloven Jym sprievodom odcestoval včera expres- charakteru, schopnosti a vedomos.xam to, ze

Brva. starostom masu je síce biovak, sko-maďarskej obchodnej smluvy bude pre- ným v iakom do cudziny abv sa zota'vil niekto nessal do seba mlieko matky maďar-
Okamk, ktoiY si získal veľko zásluhy o vedené priame . paušáJovanic dane z obratu ľeho Sste ie do Vfedne kde mstanč ského jazyka (To je pravda ale musel sa
Banaioiu mesta, vyjednal niekoľko výhod- j n,,«ínAi, n „wd, juStenín mŕiK i mlvn

"
• ,

jeno cesta je ao vien e, kae zosxane p. r .) jeho smrťou utrpela en
nýoti konverzných nosičiek a zo vrtkých u

,
lustenm muky a mlyn niekoľko dní u svojho brata Cyrila. Z Vied- kev nenahraditeľnú škodu, utrpel nenahradí-

J nsUoľ/ri n Ik w!iti nu skycb vyrobkov* Prevedenó budft zvlaStnou ne odide do Švajčiarska a zostane tam dlh- teľnú škodu maďarský národ,

ďLSko nemeckej väčW
’

zastmúteľsŕvä vyhláškou ako paušálovanie danc 2 obratu g Cas v niektorom klimatickom mieste. Po- ale i slevenslvo (»szlováksá»»), lebo na

m.i rn; !p n! ,1 „/
' u domáce3 niúk>' a mlynských výrobkov a tom navštívi Francia, Angliu a Itáliu, kde primášovej stolici tróniaci maďarský cir.

mal polo-zemc vedmi nesnaunc. t0 Vo výške 2 procent, medzi tým, čo dosiaľ okrem vedeckých štúdií noradi sa o niekto- kevný hodnostár slovenského pôvodu, bol
Maďarsko a nemecke strany považujú j es tvuje daň jednoprocentná, ktorú treba ,-ýcp otázkach s politikmi Pred svojim od- symboloin toho, že maďarstvo a slovensťvo

m slušné a celkom prípustné rôzne veci, nri - každom ohrnie Pnnšél olntený ’T ,
0laZkaT. ,

P
, ,

J,“ ? 1® na seba odfcäizané.
ktoré v iných zemiach 'a iných mestách sú P 1

a vyhláška ktorá vvide Hodnotu tohoto symbolu nemôžu oslabiť ani
ňeprípuis.-toé a výslovne zakázané V Bratí- , fi

mlyllel1“1 d yJ' ldabka ’ kt01a ™a® v smysle bulharskej ústavy preniesol prero- hesl4 nových časov, ani nové konjunktúry.
sláve môže Iwť m rvr člen me-tskoi r-dv pred 8 ’ augustom’ obsal:lovat bude kontrol- gatíVy koruny na ministerskú radu. ani kurzy, lebo je hlboko zakorenený v dušisiavo mozo byt na pr. cien mestskej nó ustanovenie. Iudu(?) Sme si istí, že je nekonečná nielen
súčasne mestským dodávateľom, dodáva
tnestu boz vypísania súťaže a predmety,
ktoré dodal pre jímá úradník, o ktorom roz. jr TT T T .t T J TT HT H AT Čo dialo sa na hlavnej palube, to ťažko opísať, úcty. Svojich hosti prijal srdečne a niektorých
boduje v mestskej rade mestský radca a x JtL kJ J. JĽ* JLj JlL j. 2 y Bol to pri takte hudby sem tam pohybujúci sa nekonečne milo oslovil. Ja medzi iným podal som
dodávateľ v jednej osobe. Členovia zastu- pruh, ktorého Jas tvorlly prelestné úbory dám. mu krátki informáciu o slovenských pomeroch,
piiteľstva bývajú za nízku činžu v meist- Kornel Stodola; Všetko to v ohnisku tisíc lampiónov, lámp a roz- pre ktoré sa veľmi zaujímal. Dnes när. hosp. ako
Bkých domoch, zadovažujú v nich byty ye IvédSkU. ličnýoh svetelných telies. Veľké palmy, južné podklad blahobytu národov má primát. Šéfovia

l svojim príbuzným a veľkomyseľnc dáva- kvetiny dodávaly obrazu ráz nádhery a obfaže- štátov vždy uctia uvítaním veľké hospod. kon
!ú i značné dary z bbecnéhp majetku poli- * nô stoly buffetu by boly uspokojily najväčšieho gresy. A ked tak rozpomenicm sa na tio krä-s
tlokým stranám. Bál na lodi. labužníka. ľovské audiencie, tak musím uznať, že vlastne

'Proti týmto neprístojnostiam bojovali Anglosasi dovliekli sebou plávajúci hotel, Medzitým jasná noc severu ticho rozostrela pri takejto príležitosti najslávnostnejšie potoačo-
Bme 'Celé 4 Toky, ale boj ten môže víťazne dvadsaťtisíc tímovú veľkú loď Otrando. Táto SVoje biele perute nad celým týmto kúzelným val anglický kráľ, ktorý uvítal nás vlani dlhšou
skončiť len československá väčšina na koná riadmi službu do Austrálie z Anglie. Každý obrazom a keď vyšiel som na najvyššiu palubu, rečou a každému stisol ruku. Keď porovnám
radnici. Všetky slovenské strany večer tam trónila na švédskych vodách a hfade- vtedy ma zachytilo — aróma ihličnatého boru. kráľovské príbytky, jc najjcdiioduchejším krá
r Bratislave malý by sa preto la na nás nepočetnými osvetlenými tykadlami Zachytilo vnútornú bytosť všetko nevypovedá- lovský Buokingham palác v Londýne. Rím či

spojiť a usilovať o získanie v ä č- okrúhlych okien kabín a kajút. Tento bál bol teľné kúzlo tajuplnej hory, ktorej šum ml udrel Bruxellcs, o Vatikáne ani nehovoriac,'majú o

Siný r zastupiteľstve, ktorá’iiám »pieco de resistahc©» zábavnej časti kongresu. ucho. Pošmúmy severný mysticizmus ma prere- mnoho skvelejšic zariadenie. Aj Sťokholmský
patrí, lebo tvoríme i väčšinu Kongresy totiž bývajú veľmi navštívené aj žen- jaj do kosti. Veľká loď v tichom rytme kolísala kráľ. palác je veľkolepejšie zariadený. Nádhera
obývate ľ sva v moste. Hospodár- ským pohlavím. sa na baltického mora. Neha bielej sc- dlhého radu izieb je skvostná. Sú to gobelíny,
stvom maďarsko-nemeckej väčšiny na bra- 0 deviatej" nás čakal malý parník. Mužstvo, vernej noci uchlácholovala žeravé túžby duše. cennosti, obrazy, keramiky a iné predmety ume-

KsHáViskej radnici budeme sa v predvoleb- dôsiojnictvo v gále. V jasnej noci ohromná loď . nia. So stien hľadia heroi dejín Švédska a ked
ňýcb týždňoch, znovu zaoberať a dúfame', pacHiku ovenčená a žiariaca tisícorakými bar- ráfovs om pa ci u r a ns va .

ňlovek vystúpi na altán, vtedy oko sliedi ďaleko
te sa nám podarí presvedčiť slovenské vami robila na nás feerický dojem. Svetlo lialo Predpis; obyčajný oblek. Potomok Bernadot- 00za mec-to po rozsiahlych vodách a lesoch, kto

strany o potrebe s polo č nebo p o s t u- sa * nej do tmavých vôd mora a trblietalo sa tov sa zdemokratizoval, čo mu svedčí dfa celé- rg splývsjti s modrým horizontom.
P U .a p r o nik a v e j n á pravý,' aby Bra- v ňom ako rozpustené striebro. Zvuky hudby ho jeho držania sa. Kráľ švédsky je 69ročný muž, TroIIhättan
tíslava v každúm smere riadne n statočné rozliehaly sa po celom zálive. Bol to dojem be- . vysokej postavy, chudý svalovitý, ktorý ešte psa a, o e org,

reprezentovala Slovensko. f nätsk.éj noci, keďže i pobrežie a hlavné budovy dnes prevádza sparty, tenis a iné. Svedomito Pred odchodom urobili sme ešte výlet ac

na pobreží boly viac menej iluminované. koná svoju povinnosť, preto používa všeobecnej Upsaly. Od mladý jedna z mojich túžob boh v*-

;• - / •y . .



Ríšako nemecký, komunistický poslanec
P i e c k bol prepustený z väzby a dopravený
na hranice. Pieck, ktorý sa dostal bez riad

nych dokumentov lietadlom do Viedne, dostal

peňažnú pokutu a v smyslo pasových prcdpi
sov i v záujme verejného poriadku a kludu
bol vypovedaný zo zeme. Pieck je už na ceste

do Berlína.

Z Paríža, 26. júla.
K princovi Čaroloví, ktorý vo svojom síd

le v Neuilly odmieta návštevy novinárov a
takmer vôbec nevychádza, došlo včera sko

ro ráno päť pánov, ktorí — ako sa dozvedá
»Petit Parisien» — došli krátky čas pred
tým do Paríža orientálnym expresom. Ich
vodcom bol sekretár známeho profesora dra
Jorga Dragič. Ako je známe, je profesor
Jorga, horlivým zástancom Carolovým. Ná

všteva táto zostala u Carola až do pol de

siatej hodiny dopoludnia. Iné osobnosti bo

ly prijaté Carolom medzi 15. až 18v hodinou
a tajuplne odišly. Jedon z týchto návštev
níkov, univerzitný profesor N i c u 1 e s c u,
vyhlásil k zástupcovi »Petit Parisienu». že

princ nemieni nejakým nevhodným činom
spôsobiť terajšej rumunskej vláde ťažkosti.
Napriek tomu však profesor Niculescu po
znamenal, že princ je dotknutý tým, že mu
nebolo dovolené skloniť sa pred ostatkami
kráľa Ferdinanda. Princ vraj tiež vyslovil
podivenie nad tým, že je opisovaný v novi

nách, ako by bol oddaný lumpačkám, h««
dľa pravdy takmer ani nevychádza a venu
je sa čítaniu.

néjšej kariéry medzi Maďarmi. z Ríma, 25. júla. Národná rad® konala dnes krátku smú-
Keby bol vtedy držal Csernoch s národom, časOúisv oznamujú, že severná Itália točnú schôdzu. Predseda Miklas učinil prejav,
nehol by sa dostal ani do Temešváru ani do postihnutá bola prudkými búrkami. Vích- v ktorom vyjadril smútok nad prepuknutím
Kaío&v ani do Ostrihoma, ale do Valcová a rjca strechy na početných domoch vášní Indu a tlumocil súčasne snslrast ne-

Segedína, medzi ostatných »ipanslávov». a na kostoloch. 4 osoby boly zabité, 50 zra- šťastným obetiam a pozostalým.
jSalej nie je pravda, že teemooh môže byť jiených. V Benátkach prudká1

víchrica' po- ——

svmlbolom preto, že sa môže niekto pnznaveu škodila lahko chrám svätého Marka. V. Oatepefe apČižSÍSklíOSÍ CseŕnOCha>
za dobrého Maďara a môže pn tom zostal JSScbid boly zabilé 2 deti padajúcimi S*®8**®® aPCBBISKUp*. «.sernwuw.
dobrým Slovákom. tehlami ž komína. 3 lekári a dve ďalšie Z Budapešti, 35. júla.

To ie nesmvsel, lebo dobrý Slovák nikdy deti boly poranené. Ostrihomskej kapituli dochádzajú stále
nebol a nebude dobrým Maďarom. Z Berlína, 25, júla- velmi početné kondolenčné telegramy k u

... . Na,5 starou Markon sniesla sa v noci mrtiu arcibiskupa kniežaťa-primasa Cserno-
Len renegáti, ktorí zabudli, ze ich. povinne- nedelu ráno valká prietrž mračien, cba. Medzi týmito depešami je rad telegramov
sťou je zostať: pri_ národe svojomt,

,

1 »
spôsobila vclké zvýšenie . vody v La. od osôb oficielnýcb. Dnes predpoludním bola

«, H-* miestami «*» až ž km. SÄÄ"?
’rtŕ’Ä"“ Boí preli komunistom v Poľska, pn • «• hodi„=_predpotodmm.

majú slabú chrbtovú kosť, alebo majú dosť „ V a r š a v v 25 iúla. .
silný osobný egoizmus, aby zahodili svoje a \ ľ úJrartoei POi’Sky VySlafSSC gróf LaSOCkí
ofeliekú cudzie. Preto za Csernochom ako Policajne organy objavily sídlo ústrednej ndrhádza
Slovákom nikto nebude plakať, lebo Csernoch západo-ukrajmskej komiimstickej stony vo

.
Odchádza.

prestal : byť Slovákom vtedy, keď se pridal k Varšave, na cele ktorej je
1

!Mý xmvejKa, Jto. z P t a h y, 25. júla.
-Maďarom. "vo Východnej Haliči. Pán prezident republiky prijal v pondelok

De moiúuis ml msi beoe
_

—
_

opakujem J 20 000 letákov e, zatkla počet- v Karlových Varoch mimoriadneho vyslanca
narušili však .toto príslovie tí, co by medzi~nimi tiež univerzitných stu- a splnomocneného ministra Republiky pol

áhceli' z Csernochovho slovenského materin- nt osoby, m cizi
skej grófa Lasockiho, ktorý odovzdal pánovi

Ŕkého mlieka knrviať kaipitál, pre s\oju bez- en ov. prezidentovi svoje odvolacie listiny,
úizdnu nenávisť proti dnešnej 1

slovenskej slo-
bode, čo by ehceli, aby slovenskí synkovia za- M©r W Cííie, . s . ..
Še beli odvlá'čani do košiara maďarského.

Z Paríž 3 25 júla- PťaŽSkl KOIIHIHSSsS Uä Si'Cnll.

SVeSnSchevi- Krty
j
bito v

0
ňom »N«w York HCrald>, ozuamlije,’ že do L Prahy. 25. júle.

čo i malá šTielka slovenského cítenia, tok Šanghaja priplula z K ,nt»M Komunistická strana svolala na dnešný
v roku 1918,'keď svitalo pre Slovákov, bol by loď, ktorá priviezla 1000 vojakov jnamej večeľ na slovansky ostrov verejnú schôdzu
nechal Ostrihom Ostrihomom, Maďarov Ma- armády onemocnelych morom. Vojaci, Iu(iu na ktoroj prebovorili o viedenských uda
ďarmi a bol by sa vrátil k nám, kde mohol ktorí moru podľahli, boli honení do peky. lostiac]l poslanci Bolen a Jílek. Schôdza bola
práve tak slúžiť katolíckej veci, ako slúžil za Vzhľadom k nebezpeční nakazy nanatmy kIudná- Po schôdzi sa účastníci rozišli bez
DifäÄjhm On však neprišiel. zostal medzi úrady, aby mŕtvoly boly vylovené. Dosial akýchkoivek manifestácií a demonštrácii.
Maďarmi, ba zúčastnil sa všetkých Itomplo- bolo nájdených iba 19 mŕtvol. Su obavy,
ťox. ,ktoré smerovaly, proti našej republike. že je ich ešte mnoho n3 nne neny.

ZÍROIIU
. (j mrtvýdli len detoľé, preto pražský den
ník mal zostať len pri tom' dobrom, čo Ma- PO SííSŕtfi kfái 3 O
darí môžu na ňom pochváliť, nemal sú-

Proklamácia k národu. Z Prahy, 25. júla.
časne svojou nešetrnou rukou klásť nám . , . . -
Gsernooba za príklad, dľa ktorého ríiy Slo- Z B u k u r e š t i, 25. jute- v najbližších dňoch ma byť publikovaný
váci sa máme chovať. Nemal, lebo vyvoláva Regentská rada vydala proklamáciu, v kto- zákon, schválený Naroonym bhromaztt ,

íQlkoIp jpho mŕtveho tela hádku, v k'lorej pri- rej po zdôraznení zásluh zosnulého kráľa a jsodla ktorého budu poskytovane pri p y
rodzene nemožno sa zaobísť bez výtiek. ktoré po uistení oddanosti k dynastii vyhlasuje, že prostriedkov statných n zurokovame pozície
my.jSlováci máme liji’otí všetkým tým. čo sšali bude rešpektovať vo všetkom želania zosnu*

j
osobám fyzickým a

_ právnickým, ktoré ooiy
6Í»e mlieko slovenskej matere, ale odcudzili fóho a vedúce zásady rumunského štátu, vý- j postihnuté živelnynu pohromami z rohu mi-

— Prezident republiky dr. Zátkoví a Joz. Ko

fenskérnu. Pán prezident republiky zaslal dr.
Augustínovi Zátkoví k 80 narodzenináni %

Karlových Varov tento telegram: »Spomínam pre
tento pre Vás vážny deň s radosťou osobných
stykov, na Vašu prácu a úsilie o Vaše národné
pôsobište. Prajem Vám i sebe, aby terajšia ge
nerácia vzala si z Vás vzor pre cieluvedomú a
tichú prácu, vedúcu najistejšie k úspechom. Pra
je zdravia a pozdravuje Vás i Vašich T. G.
Masaryk». - - Spisovateľovi dru. J. Kofen -

s k é m u, ktorý dožil sa 80. narodzenín, zaslal
pán prezident z Karlových Varov tento telegram:
bľeším sa s Vašimi priateľmi a ctiteľmi dnešné-,
ho dna. Prajem Vám všetko dobré ná dlhú bu

dúcnosť. T. G. Maša ryk®.sä túíän nílieku i syejňiu iiárocľd. ‘' týčené už, pred 60 rokmi tvorcom -kráľovstva nuleho alebo tohoročného, v dôsledku toho vy
J _ * . .. - - V, -T -n -1.- n - — t I T mPrlol C r* v (lAtlAnl

pracovalo ministerstvo zsmedelslva v dohode
s ministerstvom financií a vnútra vyhlášku,
ktorá br.de hneď po publikovaní zákona uve
rejnená a v ktorej budú jednak nstanovené
peňažné ústavy, n ktorých pôžičky môžu byť
uzavreté, jednak budú sdelené podmienky a

celý postup prevádzania podpornej akcie.

— —— — a prvým kráľom Veľkého Rumunska, Rcgfnt
•••. v- ' ská rada bude sa snažiť, aby dala kráľovi Mi-

Pražská pl@€iis?©yá burza. ebalovi I. možnosť vládnuť štátu, ktorý, svo
jím rozvojom plní nádej minulých generácii.

• -K Z Prahy, 2b. júla. pre jav končí apelom na národnú solidaritu,
<Tel.! Návšteva burzy značná, takže bar- aby bolo umožnené uskutočnenie národných

cová' rada uznala za potrebné, aby od 1. au- cieľov,
.

— Dr. August Zátka SOročuý. Vodca Cechov
v Českých Budejoyiciach, ktorý túto ponem
čenú metropolu južných Čiech znova dobyl svoj
mu národu, slávi dnes 27. júla svoje SOrqčné na

rodzeniny. Dr. August Zátka je posledným ži
júcim spolupracovníkom dra Františka Lad.
Riegra zo strany staročeskej a získal si,nehynú
ce zásluhy svojou sebaobetavou a neúnavnou
50ročnou prácou v službách českého národa. Ti

chý, skromný a vzorný učiteľ a vychovateľ ce
lého radu národných pracovníkov je dr. Zátka
všeobecne a zaslúžene oslavovaný ako jeden z

najúspešnejších spolubudovateľov šťastnej prí
tomnosti československého národa a českého ľu
du v južnom Ccs-ku zvlášť. Jemu bol 50 rokov
žiarivým vzorom rýdzeho a ideálne neohrozené
ho vlastenectva. Dr. Zátka patri k najlepším
znalcom slovenských pomerov v Čechách a do
dneška sleduje vývoj Slovákov s najživším zá

ujmom. Prajeme úctyhodnému jubilantovi me

nom jeho všetkých ctiteľov na Slovensku Mno

goja lieta.

gustá’ konala sa tiež odpoludňajšia burza v

pondelok a utorok, aby sa tým dopoludňaj- ná> za juhoslovanskú alebo La Piata žiada
.šiemn •obchodu utorkovému uľahčilo. Kúpy-

j né
’

!25_128 z pohraničnej stanice, za ru
ehtiý’osť však nebola úmerná návšteva. O-

j mullgkú ng—120 z Peirovíc, Lušteniny a
krém starého žita a kukurice' nebolo pozo-

j semenä hľadané boly v druhoch k siatiu do
ruhô.dných obchodov. Pšenicou sa takmer strnjska- vzorky bielej ďateliny veľmi u-,
vôbec neobchodovalo, letjo k dispozícii bola spok0j 0Vaiy svojou jakosťou. Predložené
z -tiizemskej iba slovenská, ktoiá zdražela, zhožie bolo veľmi pekné a cenené na 1000—
čím odradila kupcov. Tiež slovenské žito 1250 K6s Ružiak tohoročnej žatvv cenený
zaznamenané vyššie. Nová slovenská pšeni- Qa 750_800, ale žiadalo sa i viac. K vyšším
ca. bola za 212, žito za 212 z Nových Zámkov, cenám nebolo nreto ochoty. Starý ružiak bol
Nový jačmeň predložený bol so vzorkami a za <500-550. Po peluške bola poptávka. ale
úplne uspokojoval, označené ne- nebolo zbožia. Tiež drobného hrachu nebolo
bohy Majitelia sa prišli len informoval,

j dosp q horčicu bol záujem menší, c mak
Nový slovenský jačmeň strednej jakosti o-

j ga nezaujímal nikto. Nové zemiaky zlacne-
KnaCený za 185, ale nedocielil kupcov. Vy-

; |y_ otruby na august a október predané za
slovoyaná bola mienka, že nový výber bude

; 110 z prijímacej stanice. Novo zaznačené .no
asi za 200. príma jačmeň za 190, hovorilo sa,

; slovenské seno, ceny ktorého sú pod zá
že nový. jačmeň, predaný za 155 Olo-

; zamom starého sena českého. Slama vo vše
mouc, nový zimný jačmeň 170 175. Ovos ; druhoch zlacnela o 3 0 korún. Ceny
bol čiastočne zanedbávaný a preto starý ; iuóho zbožia zmenené nebo!v.
ztraťil 2 koruny. Kukurica bola veľmi pev- !

Cholera v Mezopotámii sa šfri.

silmesn oznamujú z Basry, že v Abadane
je hlásených 6 nových prípadov ochorenia
cholerou, ktoré takmer všetky skončily
smrťou. V Basic ochorelo až dosiaľ chole
rou 9 osôb, z ktorých 8 zomrelo.

Ctk. Z Moskvy, 26. júla.
Poľský vyslanec Patek vrátil sa do Mo-

skvy a bol prijatý ľudovým komisárom C i

č e r i no m. x

Z Paríža, 26. júla, nej. Minister železníc Najman nastúpil do
volenú a nepníjíma obvyklé návštevy. Ko

rešpondencia nebude zá jeho neprítom
nosti vybavovaná.

Londýnske časopisy prinášajú zprávy o
srážkacb gréckych a bulharských oddielov
pri tureckej hranici.

diét gotickú bibliu Wnlfilasa. Je menšia ako som
•i myslel. Ponad jej vyibledlé zla-to-strieborné
písmo na červenkastom pergamene prešumeiy
počnúc od sťahovania, sa národov stáročia. Ne
mým, ale veľkým hlasom volá stále ku člove
čenstvu. Za výzvou ku borbe za tie ideá'le, z

ktorých len omrvinky uskutočniť, dosiaľ márne
suaží.i sa medzinár. porady a kongresy. Napísa
ná v Nemecku, yo 4. storočí, 130 rokov nachádzala
sa y Prahe a bola odtiaľ Švédmi v SOročnej voj
ne do Upsaly dovezená.

lepýdi kataraktov. Mohutná rieka majestátne, va
lí sa pred Trollhättan, kde zrazu prejdúc pre
pustným mostom vzkypí a buráca divým rykom
medzi stenami veľkej skalnatej škáry. Na bielu
penu rozbičované vody lomcujú sebou vo svojom
väzení vo večnej borbe. Veľké balvany, cez kto
ré vody rachotia, roztrepú vlny na prach a ten
to ako oblak vznáša sa v skvostných barvách
dúh, v mohutných jasných pruhoch. Tieto dúhy
nesené temným .dunením katarkatov kolombajú
.sa ako v nejakom ohromnom kaleidoskope. To
všetko tvorí pohľad nadprirodzenej krásy, po
dobný viac fata morgane než skutočnosti. Ho

diny drží človeka hra týchto ohromných kaskád
v čarovnom kúzle, nepretržite valia sa tieto vo
dy do lona svojej matky, mora.

Jeiho roľa je more, tu hlboké, ale úrodné brázdy
vyrývajú jeho , lode. Preto všade, vidno ako po
travinu ryby. Ich,cena je nízka. Čerstvé haringy
výbornej chuti predávajú sa po 8 Kčs kilo, mor
ské jazyky, (soles) po 14 Kčs.

tuhy za diaľkami uberaly sa do neznámych kon
čín. Veľké transatlantické parníky oraly hlboké
brázdy do modrých hlbín. Na jednej strane dán
skeho prístavu strmia do modrého blankytu ze
lenou patinou pokryté väze prastarej morskej
pevnosti Kroiiborgu. Je to nedotknutá dánska
-pevnosť zo 16. storočia, dnes slúži za ofíciersku
školu. Na. šancoch oproti moru nachádzajú sa
ešte primitívne tiež zelenou patinou pokryté ka

nóny. Tieto niekedy ovládaly úplne Sund, tútc
morskú -úžinu, kde bolo vyberané morské mýte

Goteborg počítajúci 2,00.000 obyvateľov je
utešené moderné mesto. Vybudované je na
krvou zbroccných brehoch severného mora. Tu
odohrávala sa povesť Beovulfa. Odtiaľto -robili

svoje výpady hrdinskí Vikingovia.
Nechceli šme odísť domov bez návštevy -naj

väčšieho vodopádu Európy, vodopádu T-rollhät
tanského. Jé to malé mestečko vo dvojhodinovej
vzdialenosti na železnici od Gôteborgu. Nikdy
nevidel'som ešte taký triumf ľudského umu, také
podmanenie prírody, ako tu. Hydrocent-rála pro
dukuje stošesťdesiatpät tisíc, konských, síl. A keď
človek hľadí .ŕm tie mohutné .turbíny .jyi tie obrov
ské, generátory' duša naplnená je dôverou . v bií
dúcnosť človečenstva pokroku a civilizácie.

Žatým nastal čas odchodu. Lúčenie s milými
iiašimi krajanmi, s ľúbeznou pani ministrovou
Fliederovou a jej staffom krásnych dám u legá
cie. ktoré všetky i so svojimi mužmi nám tak
milým urobili náš pobyt. . ,

a ktorú lode z Kattegatu musely minúť. Po
vedľa pevnosti morské kúpele Marielyst. Veľké
hotely, mondaiimy život.

Toto všetko spolu, jasná dánska zem so sfiť
rou morskou pevnosťou, utešený výhľad na mo

re, na ďaleké švédske barevné mestečká, celá tá

krása, tá romantika, tá poézia musí ná vnímavé
duše uro-bif hlboký dojem.

Cesta do Gôteborgu vedie jazernatou, lesno
poTnou. krajinou. Jazerá vo Švédsku zaujímajú
takú pljOehu, ako celé Slovensko, totiž asi pä't<-
desiattisíc štvorcových km. •

Na blízku sú lip-u-sty, kde veľké Inde kanálom
prekonajú kopec asi 40, metrov vysoký — plá
,vajú doslovne hore vrchom.

Dánsky vlak do Kodane nás už čakal. Esie
jeden pohľad na toto zrovná božské ensemble,
ešte jeden pohľad na ďaleké Švédsko,' kde pra
žili sme toľko príjemných chvíľ a už padalo vše
tko do priepasti minulosti, už blcdly dojmy, u?
i nás zachytila nostalgia po našom krásnom Slo

vensku, po zemi kvetín, svetla a slnca.

Čo povedať o tých vodopádoch? Oni spojujú
tak rieknuc . dve morá, lebo jazero Väner, kto
rého odtok do .severného mora oni tvoria, je, —

mimoruiských jazier — najväčšie jazero Európy.
Nepi to vodopád v našom smysle slova, kde by
vody razom s výšky kolmo padaly dol-u, ako na
lír. v Niagare, je to celý rad ohromných veľkí*-

V Helsingborgu,. prístave , švédskom nás čaka
la loď do Dánska., Sund — čiastka Kattegatu —

je len 4 km široký. Ako sme prešli do Dánska,
zodvihol sa závoj hmly. V diaľke švédske brehy
posiate mestečkami so švédskymi domkami v
jasných barvách. Na Bunde plno lodí, lodiek.
Plachtové lode s dobrým vetrom ako symbol

Goteborg založil Gustáv. Adolf. Je najvýznam
nejší'exportný pristav. Stavali ho holandskí mer
níci na nizo-zemský spôsob s umelými lodnými
kanálmi. Bhihobyt jeho pochádza aj z tei okol
nosti že tvorí jedno zo stredísk lovu rýb, meno
vite. haringov. Švédsko alkp rečeno nemá noTa.

Pieck vypovedaný z Rakôska,
*

M Z Vied n e, 26. júla.

Tajomné náwšfcsvy m Car©!a.

Z Londýna, 26, júla,

Paiek zase v Moskve.

Qfécko-turecké srážky ľ

ä&ääää Minister Splna e politické! situácii.
Krajský sjazd nemeckých zemedel. - Cieľ ««. aklielstických strán.

réixo siahalo až po dolinu Rimavy, nie je uz
K o c 1 í f o v a, 25. júla tívnu spoluprácu v štát© ochranu národnej by

anedízi nami, ž© už teraz pred Bonom nm, 1 . .. ,.nna1 _ .1(L, tosli a umožniť spoločnú prácu, oboch hiav
sa Za svoj maďarský národ a za svopďh - V nedelu, na 24. j » . , ných národov íohoto siátu a uskutočniť lak
venských bratov, ktorí oba mnoho vytrpeli a ve (Kelscldsdorf) u Svitav 9. krajský sjazd s^logný ich živoí v ň0m.

boli''zhášaní. Sväzu nemeckých zemedelcov fBuntí der Minister zmienil sa potom o veľkom rada
Nuž stojí v prísloví, že o mrtvýclx netreba Landwírts) lanškrounskeho kraja. N sjazd , újjqJov velmi ťažkých, ktoré terajšia vládna

hovoriť zle, len dobre. Nepatrí sa však liovo- .postavil sa tiež minister verejných prac dr. väčšina rozriešila priebehom uplynulého’ za
rif o mrtvýdh. nepravdu, a v tomto Špina, ktorý referoval o politickej situácii. Za sadnutia parlamentného a ktoré ukázaly svo
je pravde tá, že keby nebohý Csernoch bol podklad svojich vývodov vzal minister my- jn oprávnenosť práve tým, že sa daly roziric
býval verným synom svojho rodu, tak by eol

j -jjerLku súčinnosti a spoločný postup agrár- §if>
— V debate, ktorá sa potom rozvinula, bo

-ostal Černochom a nebol by prijal od masla- k strän a vylíčil rozvoj hnutia agrárneho, jednomyselne schválené stanovisko zama
tov žiadnu hodnosť v dobe, keď Maďari proti

kto;rý miji p tasnému somknutin všetkých síl, deiského sväzu a nemeckých aktivislických
nášmu národu šU najhúžeynatejsie. ťra*

é majú slúžiť zemafM’stvu. delom akti- strán vládnych a schválené vylúčenie .poslan

ffiái keí vislickej politiky nemeckých strán je dat ak- cov Mayera a Hahnreicha zo strany.

. najiépší synovia národa sedeli; po väzeniach
pre to, lebo dožadovali, práva Pre siovens cy

V|chf ica v severnej iíôiii. Schôdza rakúskej Národnej Rady.
vtedy Csernoch János dosiahol najzávrat- Prietrž mračien v Nemecku, Z Viedne, 25. júla.

CHÝRNIK

— Minister železníc Najman na dovole-



Naháňal zločin a kliesnil cestu spravedl
ňosti a padol do priepasti ... Nie do klepca,
ani nie do rúk zločincom, ale do skutočnej
priepasti z tuhých a ostrých skál a. zabil sa...

V B r a t i s 1 a t e, 26. júla. zeme, ktorých politická situácia ie neustá-
Pravdepodobné, počasie ST. júft*í
'VäôšiíKxu jasné, oloplovaníe. Juhozápadný
vietor, na západe ešte sklon k roieetnym
búrkam.
iPovetrnostná z p r áv a CndzineckéSm
sväzu v Bratislave z 26. júla: Poprad Veľká,
a Hrádok 12, Štrba 7, Krížová Ves 11, Lipst.
Sv. Mikuláš 16, Čadce 36, všade jasné.

Júlové číslo revue »The Banker» prináša člá- *e«á, ncsoženú tak ľahko značný úver i keď
nok, ktorý je odpoveďou na nedávny článok lor- nejestvuje finančné embargo.

.,^0
j5ŕ

CTirnfra -.0 Maďarsku, uverejnený v Daily Finančníci právom pri rkúmaní žiadosti dávajú
Mail. Pisateľ všíma si len tých Rothennerovych prednosť tým zemiam. kde bezpečnosť je naj
vývodov. ktoré sa týkajú finančnej stránky stre- väčšia a kde finančných výnosov sa používa k
doeuropského problému a polemizuje proti Rot- opravdu produktívnym alebo rekonštrukčnýmhermerovmu

_
návrhu, žeby úver nenuď byt po- účelom. Jestližc niektorý štát chce si vypožičať,

skytoyanýrivm štátom, pri ktorých otázky hra- mohol zväčšiť svoju vojenskú moc, alebo abymc nie su dosiaľ vyriešené. Pisateľ ho 1
-
on y mohol oddialiť svoje finančné ozdravenie, na

podstate toto: chodí jeho žiadosť málo porozumenia. Podobné
Rothermere právom tvrdí, že Československo, zeme s akútnymi politickými, problémami budú

Juhoslávia a Rumunsko potrebujú k svojom voz- mať veľmi obmedzenú možnosť vypožičať si.
voju cudzích úverov. Dopontčuje. aby veľké íi- Iná je otázka, jesťli má byť žiadosť o úver za
nančné domv v Londýne a New Yorku neposky- rnietnutá z toho dôvodu, že finančníci si prajd
tovaly pôžičky týmto štátom, dokiaľ nie sú od- úpravy hraníc,
stranené ťažkosti vzniklé úpravou hranie.

, Nie je ťažko predstaviť si, aký rozruch by
Avšak mc ie úkolom finančníkov, aby sa vznikol, keby finančníci sa pokúsili zmeniť

púšťali do politických sporov. mapu Európy v úmysle zväčšiť týra úvero-
Kebv si počínali tak. ako Rothermere. navrhuje, vé možnosti. Také počínanie hlboko by zra
brali by na seba veľkú zodpovednosť. Oni ovšem ndo prestýž tých štátov, proti ktorým by

Zabil sa Sherlock Holmes a státisíce ho
oplakávajú a z týchto dve tretiny mládeže.
Nie preto, že bol snáď mládencom. Nie. Bol
starli. A práve preto týfu väčší žiaľ.

Zabil sa Sherlock Holmes a pomník mu
idú stavať tí, ktorých hol mäáčkom. Áno.
Lebo len mrivým sa stavajú pomníky. Žiad
na pamätná doska mu nebude odhalená. On
bol veľký a preto mu treba postaviť pomník
s nápisom, ktorý by zachytil verne daktorú
jeho skvelú zásadu a životnú múdrosť. Jeho
zásady boly všetky skvelé a múdre. A preto
hľadá sa sochár, ktorý by shotovií veľké a
vďačné dielo. Pravda, nie u nás, cde v Lon
dýne, v sedem miliónovom meste, v kráľov
stve fabrík a politiky.

RÔZNE.
Y rámci Tatranskej výstavy usporiadaný
bude 3d. Júla odp. slovenský národopisný deň
v Tatr. Lomnici, na programe spevy a zvyky,
krojové skupiny z obcí Važec, Heľpa. Bati
zovce, Gerfachovo, Ždiar a Zakopané. Zvlášť
ny vlak z Košíc. — V etátnefj ľa
dovej škole vo Veľkej pod Tatrami otvorená
je do polovice Augusta Tatranská výstav*"
obrazov, fotografií a výstava národopisná;— Dobrovoľný hasičský sbor v T.
S v. Martine usporiada v nedeľu, 31. júla
1937 (v prípade nepriaznivého počasia v ne
deľu, 7. augusta) o 13. (1.) hodine potnú, r
Jahodníckom háji letnú zábavu.

študujú všeobecný stav štátov, ktorým poskytn- bolo namierené.
»ú úvery a zaiste im budú známe {aktá, na,ktoré , . , , , ,
Rothermere, upozorňuje. Nepochybne majú na y k rozhorčeným protestom proti take
zreteli všetkých činiteľov, teda i politickú sta- ™jednaniu. ktoré by bolo označované ako ne

bilitu zemí, ktoré žiadajú o pôžičku. Celkom htá opevnené
zasahovanie do veci myciuzemi.

otázka je, jestli -majú admietnuf úver, dokiaf po- Jo snáď spor o to, že každý, kito žiada o po
litické otázky, nie sú rozriešené spôsobom, aký žičku musí mať čistý politický štít? Majú imahč-
Rothermere- navrhuje. Možno pochybovať, jestli »fcí určovať, kde je štít čistý? s

Na našu menu je 160.000 libier šterlin
gov ohromná suma a zbožňovatelia Sher
locka Holmesa ju sosbierali, lebo jemu patri
pomník veľkolepý, hoci by stál i 500.000 li
bier šterlingov. Obeť v takýchto prípadoch
nie je nikdy veľká.

Bratislava: Adion; ;>Cesia do miuuto
sti», Reduía; aNat.aáa'», Te/íra; »Hotel *

nmnželstvaA>, Urania; »Za jasnej letnej noeá
v Heidclhergus.takýto postup, jé možný, nehľadiac ani k tomu. Všetky zariadenia y strednej Európe boly by

žeby bol často spojený s vážnym nebezpečnú, o mnoho trvalejšie a uspokojivejšie, keby boly
Nesmie sa tiež prezret, že je značná konkuren- výsledkom priateľských jednaní a únduv medzi
cia medzi finančníkmi samými. Sotva možno mať stranami, ktoré sú na veci priamo zúčastnené,
za to. žeby všetci londýnski a newyorskí íi- Dobrá rada iných štátov môže prispeť k rozrie
uančnici mohli prevádzať shodnú politiku vo ve- Setián sporných otázok, avšak pokus vyriešiť
ciach, ktoré v sebe obsahujú tak mnoho nayzá- tieto otázky nadvládou finančnou, mohol by vy
jom si odporujúcich problémov. I ked pripustíme, volať mnoho vážnych problémov. Okrem toho
žeby sa po tejto stránke našlo východisko, sotva možno pripomenúť, že finančníci pôsobia často
bv taká politika mohla mať nádej na úspech, len ako .prostredníci medzi vypožičíavatefcan a
Okrem toho treba-si uvedomiť, že Londýn a New súkromným ukladateľom (investor).
York nie sú iednými medzinárodnými strediska
mi peňažnými. Odmietnuť pôžičky r dôvodov politických

a tak zamedziť verejnosti, aby Ju noisova-
I keby došlo k akejsi finančnej blokáde, je la, dotýka sa tedy často verejnosti. To ne
veľmi pravdepodobné, že postihnuté štáty možno celkom ignorovať i keď emitujúce
vedely by ju obísť. Veď by mrrtily obdržať domy nesú plnú zodpovednosť.

Na veľkom boulevarde bude stáť socha
lóhoto muža. a zahaľovať ho budú londýn
ske hmly. A londýnske hmly sú husté, ako
hustý bol jeho osud. A že mal osud, podo
bal sa tým ostatným ľudom. A že sa zabil,
tým len rozšíril tragédiu ľudskú. Tragédie
ša opakujú a nevyhýbajú ani géniom a ne
vyhlo/ sa ani Shcrlocku Holmesovi.

— Národopisná a starožitnícka výstavy
v Kysuckom Novom Meste. Okresný úradt Kys. Nov. Meste usporiadal okresnú né-
rodopisnú a starožitnícku výstavu. Výstava:
bola otvorená v nedeľu 24. júla o poj trcteij
hodine a mala v ten deň do 400 návštevní
kov. Je v nej usporiadané asi do 500 pred
metov. Zvláštnemu záujmu a obľube teSÍ'
sa svadobné oddelenie vykazujúce nádoby:
svadobná fľaša, svadobná koza, svadobný
panák, svadobná fajka. Ďalej je tu paril*
mladíuchy, podvika a záipona mladučký,
svadobný klobúk s pieríkom svadobným,
svadobný koláč, s vadobný baťan, svadobreái
kapsa, svadobná palica, svadobný práporec.

Sochár sa hľadá, čo vytesal by ho do ka
meňa, aký ho zabil. Kto zobrazí človeka,
ktorého nik nevidel? Kto mu dá tie ťahy,
ktoré hy zobrazily jeho ducha ? A kto je je
ho duch a kde meškal doposiaľ? V knihách,
v rade dlhých sväzkov a kapitol. Tam ho
nachádzaly státisíce a z tých dve tretiny
mládeže.

úvery od iných činiteľov, ktorí by si pre ue
vviro/ičali netiia/e na svoi vlastnv účet v Treíla t(Sdy zdôrazniť, ze odopremm úverov tymvvpozicati peniaze na svoj Mastní ucet i zemiam. ktoré zápasia o obnovenie svoího ho-Londyna alebo Nev Yorku. spodárskeho života neprispeje sa k zvýšeniu

Je malá obáva, žeby zeme. ktoré sú poď takým prosperity. Tá bude uskutočnená o mnoho ľahšie
finančným embargom, pociťovaly dajako ieho hospodárskym? obetami.

Ja som ho odkryl, keď. som bol jedenásť
ročným gymnazistom.

Conan Doyle je chýrečným spisovateľom,
ačkoľvek hovoria o ňom. že bol šustrom,
'Ak skutočne bol, nuž vied,y sláva cechu šu
strovskému. Nikdy nevedno, kde sa skrýva
génius.

, , , , Záver je asi ten, že finančné domy musia pri
, j® srtuacia Maďarska a jeho susedov ta- vybavovaní žiadosti o úver. nakoľko ich vláda

ka.
_
ze

,
európsky mier je ohrozený, malv ov sa nerobí nejakých obmedzení hľadieť na to. aká jevec

J, ujať diplomati a nie finančníci. Nie je jasne, bezpečnosť (v príslušnom štáte), k akému účelu
prečo by finančníci mali rozhodovať o zmene tná j, y( peňazí použité, ako i na všeobecný fi
nuerovej strmtyy, ktorá #nesie podpisy toľkých

, nartný stav.
štátov. Keby finančníci jednali z vlastnej inicia
tívy, zaiste by mohli postupovať i proti vôli svo- Očakávať od nich. že sa pokúsia upravir
jich vlád. Keby však obdržali v tejto veci ofi- medzinárodné politické problémy, znamená
cielnú sankciu, tušilo by sa, že sa vlády boja požadovať od. nich úkol, ktorý leží mimo
otvorene dať na jávo svoja politiku a že užívajú ich obor pôsobnosti a ktorý by zavdai pri
iinančníkov ako obetných baránkov. Treba zdô- činu k nešťastným zmätkom; spôsobil by
razniť, že o mnoho viac zla ako dobra.

Akio sme už oznámili ušiel z Košíc majite-f
reälitnej kancelárie Terra J. Kollár. Kúpali
pred tým dom, ktorý patril trom sestrám*.
Dom chcel pre seba mäsiar Dudáš. Cen#
domu bola určená na 78.000 korún, ktorá1

si Kolló.r od Dudáša vzal, 'ale dom nena
platil. Miesto toho opustil Košice a odišiel
neznámo kam. V pondelok bola zatknutá
jeho manželka a brat Ladislav Kollár, pre
tože vraj boli zúčastnení na jeho podvo
doch, ktoré úž dosiaľ dostúpily úctyhodnej
výšky štvri’miMona korún, ťľrady nepocti
vého srpostredkovateľa obchodov hľadajú.

— Strašiak, ktorý mal vo vrecku 32000 ko
rún. Podivuhodná príhoda , stala sa v obci pri
Hostouni v Čechách. Tamojší roľník Kholer pre
dal kone, ale peniaze potreboval a neuložil sl
ich preto, ale hľadal doma bezpečný úkryt. Na
šiel na povalí starý kabát už celkom roztrhaný
a doňho vložil svoje poklady. Po čase potreboval
si kúpiť akýsi stroj a šiel si preto na povál pre
peniaze. Ale kabát f s peniazmi bol preč. Kholer
naľakaný utekal dolu a pýtal sa ženy, kam ka-

Všetci vy , študenti a iní, vy, ktorých je
vá$ státisíce, mnoho ste strafili. Ani snáď
neviete. Conan Doyle po dlhom životnom
putovaní svojho románového hrdinu, detek
tíva Sherlocka Holmesa, urobil koniec. Ne
chal totiž zahynúť toho, ktorý mládeži i star
ším víril fantáziou a ktorý rozježil sny hl
boko spiacim. čiastke 16 • mih korún, oznámila teraz bratislav

skej mestskej rade, že sntžuje úrokovú mieru z

tejto pôžičky z 8 na 7 procent a že uvoľní i za
ložené obligácie. ' Toto sdelenie spôsobilo «a
bratislavskej radnici radostné prekvapenie, lebo
Pražská mestská sporiteľňa snížila úrokoiner do

brovoľne, bez toho, žeby o to bola požiadaná.
Pre Bratislavu to znamená nielen úsporu 120.000
korún ročne na úrokoch ale i možnosť predať
obligácie, ktoré majú teraz vysoký kurz a pre*
viesť niektoré potrebné investície. Výnosu z

predaju obligácii použije sa predovšetkým na
dláždenie niektorých ulíc a na adaptáciu pivnič
ných miestnosti v starej radnici. V pivniciach
týchto bude umiestené mestské lapidariura a de

vínske vykopávky. Okrem toho bude tam sriade
ná i prednášková sieň. V dobe. kedy sa stále
mnoho hovorí o pôžičkách amerických koncer
nov a zamýšľaných stavbách domov americkým
kapitálom v Bratislave, treba si položiť otázku,
či by rovnako slušne ako Pražská mestská spo
riteľňa jednal i zahraničný koncern a dobrovoľ
ne snížil úrokomer, keby bo! starosta dr. Okánik
uzavrel pôžičky v cudzine, ako to chceli niektorí
činitelia na bratislavskej radnici a nie v Prahe.

— Smrť italskej spisovateľky Matyfdy Serao.
Romanciérka a novinárka Matvlda Serao zomre
la v Neapoli na porážku. Matylda Serao sa na.ro»
diia 7. marca 1856 v Patrase v Grécku, ako dcé
ra italského politického uprchlíka a grécke)
šľachtičny. Od roku 1878 pôsobila novinársky v
Neapoli a založila so svojím mužom Edoardo
Sarfoglio v Ríme časopis »Corriere di Róma®,
ktorý bol rdku 1888 prenesený do Neapola a vy
dávaný tam pod menom »Corriere di Napolb. V
r. 1891 bol tento časopis slúčený s časopisom
vMatino*. Od roku 1902 vydávala Matylda Serao
časopis »La Settimana». Okrem toho napísala
fad románov, novcl a drobnejších črt, z ktorých
niektoré sú z najlepších italských próz realistic
kého smení.

Je koniec «sherlocckholmeskám«, lebo
Conan Doyle hodil do priepasti svojho ro
mánového hrdinu. A vyhnul sa zločinu len
tým, že popravil človeka: nejestvujúceho.

Sherlock Holmes je mrtvý, ale fantázia
jeho čitateľov žije ďalej, lebo mu ide posta
viť v Londýne pomník.

Preto sa hľadá sochár, čo hy vytvoril
pomník opravdový a verný ...

Jaroslav Chvoj. bát odhodila. Ale žena nič nevedela o starom ka
báte. Tu slúžka, ktorá počula o čom ie reč, ho

vorila, že dali kabát na strašidlo na pole. Roľnfe
ako len vedel bežal chytro na pole a mal *»

šťastie, že našiel peniaze éšte vo vrecku kabáta
bohatého strašiaka zajacov.

— To f to. Mestská rada v Olomúci chce sria
dff pod dómom neďaleko miesta, kde bol zavraž
dený kráľ Václav III. pomník Premyslorcom.
Pomník má byt 40 metrov vysoký. — V Anglh
sú teraz manévry- vojenských lietadiel medzi
Londýnom a pobrežím. Budú trvať 5 dní a zú
častni sa ich 200 lietadiel. — Prezident mexickej
republiky dostal nový prepychový vlak, ktorý
stál vyše 500.000 dolárov. Pozostáva z 5 vozňov.
V jednom z týchto vozňov je miesto pre 4
osobné autá. — Vo veľkom drku na Montmartre
y Paríži vrhol sa pri predstavení týger na kroti
teľa a kým mu prišli druhí na pomoc, ťažko ho
zranil na ramenách. V obecenstve nastala panika

— Lord Br.Iíour 78-xočný. Lord Balfaur,
ktorý 26. júla dovŕšil 79. rok svojho veku,
oslávil svoje narodeniny tým, že prevzal
zastupovanie britského ministra kolónií
Amcryho, ktorý odišiel na, šesťmesačnú ce
stu do britských domínií. Lord Balfour je
dosiali’ veľmi čulým hráčom tenisu. Medzi
blahoprajnými telegrammi, ktoré obdržal,
bol tiež telegram »Mcdizinárodného Lawn-
Tennis-Kluíbu» ,v ktorom je zastúpených
trinásť národností.

— Zemetrasenie v Rakúsku a Šíýrsku. V pon
delok bolo pocítené v Rakúsku a Štýrsku slabé
zemetrasenie, ktoré spôsobilo len menšie škody.
Zemetrasenie bolo pocítené v Štýrskom Hrade?
zvlášť vo vyšších poschodiach domov, kde po
dlahy sa zachvely a vakovka a predmety upev
nené na. stenách spadly. V zasedacej sieni zem
ského snemu, kde bola práve schôdza zbadal!
účastníci zemetrasenie podľa toho. Že veľký lu
ster sa rozkýval a nastal hluk ako keď ide po ceste
voz. Otrasy zeme pohybovaly sa od juhozápadu
k severovýchodu. Tiež vo Viedni bolo v pondelok
pocítené zemetrasenie a to tiež menovite vo vyš
ších poschodiach domov. Škody nakoľko mohlo
byť zistené, nie sú temer žiadne. Pomerne malé
škody boly spôsobené len pri rieke Mure. V Mo

ste n. Murou spadla bridlica, so striech) V iných
osadách spôsobilo zemetrasenie trhliny na do

moch. V istej osade srútil sa strop poštového
úradu. Zdá sa, že ohnisko zemetrasenia siaha až
k Mariazell.

— Koľko Je v Bratislave starousedlikov. Ma

ďarská a nemecká bratislavská tlač veľmi často
hovorí o »starousedlfkoch» a prisťahovalých a

naznačuje, že menší počet tých »prisťahovalcov>.'
utláča, vraj starých Prešporčanov. Ale v skutoč
nosti nie je v Bratislave mnoho tých, ktorí by si
mohli robiť nárok i)a označenie autoolitona, lebo
podľa úradnej štatistiky bola -pri popise ľudu v
roku 1.921 v Bratislave lem tretina tých, ktorí sa
v tomto meste narodili. Všetkých obyvateľov
Bratislavy bolo y, roku 1921 len 93.180 — behom
5 rokov tento počet vzrástol .asi na 120.000 oby
vateľov — a z tých sá narodilo v Bratislave len
36.053. V najbližších obciach sa narodilo 4.761

bratislavských obyvateľov, inde na Slovensku
22.930 a z toho v okresoch s Bratislavou suse
diacich 5.273. V inej zemi republiky narodilo sa
15.874 bratislavských obyvateľov, v cudzine
13.566. Je to zjav obvyklý u všetkých veľkých
miest, že ich obyvateľstvo pochádza z väčšej
časti z vnukova, ktorý’ dodáva mestám vždy no

vé a zdravé obyvateľstvo.

a niekoľko žien omdlelo. — Švédske železnice,
ktoré veľmi pečujú o cestujúcich, zaviedly teraz i

zvláštne salonné vozne druhej a dokonca i tretej
triedy. Za jazdu v týchto pohodlných vozňoch
nevyberajú žiadny príplatok.

kord ľahkých lietadiel. V utorok ráno o
4.43 hodinách vzlietli kapitáni Vlček a Gha
rousek na dvojsedadlovom lietadle Avia
BH 9, a o 5.25 hodinách i kapitán Ham.šik
s jednosecladlovým lietadlom Avia BH 10.
Obidve lietadlá majú motor Walter io 60 HiP
a letia na trati Praha—Nové Benátky—Rím
—Praha, 1ktorá. má. 'takmer 100 kilometrov a
chcú vytvoriť nový svetový rekord ľahkých
lietadiel na vzdialenosť, okruh a čas. Okolo
ôsmej hodiny prešiel kapitán Vĺčok štyri
kolá a kapitán Hamšík tri kolá. V lete sa
pokračuje.

tnovaly maďarské časopisy, že dopis, Iktorý
poslal Rothermere peštianskemu »Az Estu»,
doručilo anglické vyslanectvo v Belehrade.
Maďarská tlač chcela sa tým pochváliť
svojmu čitateľstvu, že i .anglická vláda stojí
za akciou Rothermereovou. Teraz sa však
maďarskej tlači dostalo náležitého zavrúté
ma. Belehradské anglické vyslanectvo totiž
© veľkým dôrazom sdoľilo verejnosti, že to
nie je práv dna, lebo an
glické vyslanectvo nemá žiadneho styku
9 lordom: Rothenrieroms> Starý Anldiráss#
líež nalial trochu studenejj vody na 'roz
pálené hlavy maďarských propagandistov,
ktorí už vidia parcelovanie Československá,
Mbo naproti eprávam niektorých maďar
ských časopisov, že anglická vlád a podporu
je akciu Rothermereovu, dal napísať do nor
vfn, že predbežne tomu neverí. I z týchto
dvoch dem enti s vidieť, ako klamú maďar
ské časopisy svoju verejnosť.

— Živelná pohroma na OťinOK.u. »MaťIn>
oznamuje z Nového Yorku, že východné
oblasti Venezuely utipely veľké škody po
vodňami. V meste Nuova Barcelona zahy
nulo 10 ľudí. Mesto Zara je zatopené.
Vojsko sorilňuje hrádze rieky Orinoka. ,

— Srá/ka lietadiel pri Londýne. Pri cvičnom

lárii. y pondelok ráino asi 0 6- hod. vnikol
neznámy zlodej pomocou pakľúča do kan
ceMirio delostreleckého pluku č. 153 v Bra
tislave a ukradol tam k neuzamknutého sto
la. veliteľa, baterie 700 korún.

lete srazily sa u Londýna dve lietadlá. Jedno lie
tadlo sa srútilo, pilot sa zabil.

— Známky na počesť 8#. narodeniu
Hindenbnrgových. Ríšska nemecká správa

cestovnej Icancelárie »*Čedok» prišla y pon
delok Katerina Polesová, ktorá žiadala, aby
jej zamenili za čs. kbruny imitáciu 50-do
lárovej bankovky. Úradníci »čedoku» na
ňu zavolali políciu a tej Polešová. udala, že
údajnú 50-dolárovu bankovku kúpila v
piatok od neznámeho muža, ktorý sa jej
predstavil ako loďný kapitán z Frankfurtu,
za 500 korún. Polícia však zistila, že Pole
šovú hľadá pražské policajne riaditeľstvo
a iSedria v Rimavskej Sobote pre ritene
trestné čäD.v a.ntBta iu. noiaechaJa vo.väebe.

pôšt chystá vydať k 80. narodeninám pre
zidenta Hindenhurga zvláštne znám
ky na jeho počesť. Cena, týchto známok
bude zdvojnásobená. Známky sa budú pre
dávať len po určitú dobu počínajúc
septembrom.

Caijo. Juhoslovanský štátny príslušník Ra
domil Kostič, ktorý sa pohyboval mnoho v
kasíne v Monte Cdrio, chcel v (záchvate šia
lenstva (zapáliť rouletový stôl, ktorý polial
žíravinou a vystrelil tiež niekoľkokrát e re
volvera. Našťastie však nikoho neporanil.
Rozbil streľbou len niekoľko zrkadiel a
lustrov. Potom vyskočil z obloka. Ťažko
poranený bol pejeyGKcaý; do TKropciúcc, kde

jOTonet

— Zase zemetrasenie r Jeruzaleme,
»TUmcs» oajnamujú. že v Jeruzaleme a f.
Jaffe bolo pocítené v nedeľ® cp

— Bratislava bude zase investovať. Pražská
tóestská sporiteľňa, ktorá požičala pred časom
obci bratislavskej 12 miliónov korún a ako zá
toku žiadala disponovanie PMrócíí N.

Umrel Sherlock Holmes .,.
Umrel takto: Anglickí finančná revue proti vývodom Rothermereovým.

— Nepoctivý sprostredkovateľ obchodov.

Nik ho nevidel; bol lev, papierovým hr
"Mnom.

— československý pokos o svetový re-

— Dve nepravdy maďarských piopagan.
distov pod vodon. >S veľkou radosťou ozna-

— Neznámy zlodej vo vojenskej kance-

— Imitácia 50 dolárovej bankovky. Do

— šialencovo zúrenie v kasíne v Monte

Poučenie lordovi Rothermeroví. ZRKADLO DŇA
POČASIE.

BIOGRAFT.



— Starý nemrava. 65-ročný Michal Din-
Ra v Uhorskej Skalici tváril s(a dlhší čas
ako otevláštny priate! detí, najmä dievčat.
Prevádzal s nimi mrzké veci, ktoré sú proti
mravopočestnosti a preto trestné. Četníci
ho v Uhorskej Skalici zatkli a odovzdali
súdu.

*- Neopatrnosť roľníkova zavinila päť
Smrtí a päť ťažkých zranení, V dedine
Sciclie v poľiskej a tatranskej oblasti explo
doval, šrapnel, ktorý našiel istý sedliak v

bore a doniesol do dediny. Výbuchom boly
štyry osoby zabité a päť ťažko poranených.

— Tragická smrť norského politika. Dľa
zprávy z Osio stal s'a bývalý norský mini
eter vnútra advokát Michelet obeťou ne
hody. Keď .prezeral meniču k streľbe do
terča, vyšiel odrazu výstrel a minister bol
zasiahnutý do brucha. Zomrel vykrváca
ním. aby hodili najzávažnejšie živo iľ- é žiadal a bojoval za to, aby sa s ním za- tonický

— Srážka vlakov v Nemecku. V stanici záujmy maďarského ľudu, ktorý obichodílo rovnakou mierou, ako s verným
žije v Československu, v plen hre občanom, aby mohol slobodne . používať Program na štvrtok, dňa 28. júla.Messingcn vo Wirtemberskiu narazil osob

ný vlak na nákladný. Pri srážke bolo 21
osôb poranených, medzi nimi jedna ťažko. politickej, ktorá má prípadne do- svojich práv, aby hospodársky silnel. Mal Bratislava (300); 16.00; Zemedelský rozhlas,

časný význam, stálu snahu rozptýliť nedôveru voči ma- plodiuová burza a tržné ceny. 17-40: Pred
, , , • ,. , i uaska Slov. cudzineckého svazu: M. Bezdek.'

Fronta takzvanej protiboľševickeij ideo- tt
'
araK®mu iuau

- Cudzinecký ruch, turistika a šport. — 18.00; Koa

logte i v samom Anglicku Tiacháto rôanc MArtJW neoprávňuje SziiUSov.
pocity. Anglicka robotnícka strana a u- cov, aby dnsevnu harmóniu, ktorú íklavír.) 1. Fr. Schwbert; Lipa. — V. Zachová,
beráli pod vedením Lloyd Georga za žiad- Už čiastočne našiel s ostatnými ná- —2. F. ňadier: La Paionia. — J. Fišcr 3. Nache:
mu icenu nedajú svoj súhlas k násilnému rp’vmi Československa, na úkor Cigánske tance. — V. Rajtr. 4. V. Novák: Hej,
Eakročeniu. Čiasť anglických kapitalistov maďarského ľudu rozladil. Zapadaj simečko Už so™

5
a vydala. — Viera Ža

by veľmi rada naviazala hospodárske sty- .» a h o sondár-kom 6 A bíofák:Vtok je. -
ky s Hu9ko.ni. Francia za žiadnu cenu ne- V politickom, sociálnom a hospodárskom v nagej láske nckvitne to vytúžené šťastie. —
dovolí dotknúť sa mierových smlúv, lebo > programe madarského ľudu, ktorý žije v v. Zachová. 7. R. Zamrzla: Gondoliera. — J. Fi
ich cena sa skrýva v neporaziteľnosti a ne. | Československu šer. S. B. Smetana; Z domoviny. — V. Rajtr. —

dotknuteľnosti všetkých Nemecko pozerá i ?J#l bodllj ktorý by kázal odírbnúl gSl Reíodnkovan^hndbana celu otázku ináč, než hy sa pustalo do
, sa Prahy. Veselý večer. — 22.20: S. r. z Prahy.

vojenských avántúr protilbaľševickýoň. ; Prenos z restaurantu.

— Ztratená bola v nedeľu v horách diaman
tová ozdobná ihlica. Spravodlivému nálezcovi za

ujatím 25 piroc- hodnoty. Adresa v adm. t. č. 1581

— Za chvflu „začne fúkať zo strnísk“, jeseň pri

spechá a pripomenie povinnosť zaopatriť sa včas

vhodnými látkami pre jeseň a zimu. Zemedelské za

sielateľstvo látok v Nem, Brode, stavovský podnik

vonkovského ľudu, je už hotový s prípravám: pre

1jeseň a zimnú sezónu a prekvapí vonkovskú verej
nosť bohatým výberom látok všetkého druha pre

pánov, deti i dámy. Od 1. augusta započne sa s rozo

sielaním bohatých vzorníkov. Píšte o ne, aby Vám

boly včas zaslané, alebo si vyžiadajte návštevu zá

stupcov podniku. Pamätajte, že v tomto smere musí

sa vidiek riadiť heslom: „Svoj k svojmu“. 02503
Malá dohoda, respektíve Rumunsko a Ju-

j Za vsunutie tohoto bodu tu žiijúci m!*ďar- Košice (1870): Prof. dr. V. Martinka; Lipy slo

hcsíávia nedovolia sa dotknúť trianonské- <?ký ľud neberie zodpovednosť a možnosť yenské. — 19.25: Zprávy OTK. — 19,20; Kon
, . v ., ... ., , , ,, ... ť ,, čert Kozákovho kvarteta.ho mxem a nepovažujú túto otázku za vy- j prajného vývoju si mm nedá zničiť.» Praha (318 .9) . 1100; Reprodukovaná hudba.
Inčnú otázku Československa. Treba preto Toľko »AiReggel» o mrzkej úkladnej hre, —- 11.45: Zemedelský rozhlas. — 12.00; Cas,
poukázať na to, že cen’a a hodnotenie po- íktorou si zahrávajú v našom štáte a v cn- signál. - 12.0Ô; CTK. — 12.10; Poludňajší kon

litických' kombinácií dočasného významu d)zine podpaľači mieru v strednej Európe. Zprávymôžu viesť k veľmi riskantným výsled Dôkaiz toho, že Szúlló klamal verejnosť, Zprávy burzové. — Í7.OO: Odpoludňajší koncert'
kom. keď v mene celej menšiny maďarskeg ú — 18.00 Prednáška. — 18.15: Nemecké vysiela-

Toto riziko môže si vziať na seba nás pozdravoval anglického lorda Rother- ni,e-‘~ U-45: Zemedelský rozhlas. — 19.00; Pred-
„„ tiaska. — 20.00: S. r. do Brna a Bratislavy?Madarsko, ale na pad nie a- mera. Predpoveď počasia a zprávy ČTK. — 20.10; Ve-

selý večer. Očinkujú: K. Hruška, člen Nár. div

NÁRODNÉ
HOSPODÁRSTVO
’jjBBgKraäziiTOiuVwilp' rJĹwwaawiSSISSP

Pridcrovanic vŕbových sadeníc. Minister-
scvo zemedelstva bude prevádzať i tohoto ro
ku prídel vŕbových rezkov za zlevneňú cenu
zo štátnych výskumných objektov zemedel
ekých v Mukačeve. Pridelová cena bude 15

Kčs za 1000 kusov loco Mukačevo. Dovozné
% Mukačeva si každý musí hradiť sám. Sú
časne š objednávkou treba zaslať prehláse
nie, že rezky sú určené k vysadeniu vlastného
pozemku a nie k účelom obchodným. K vôli
informácii sa sdefulje, že dovozné 1 q rezkov
(asi 6000 kusov) z Mukačeva do Bratislavy
obnáš* pri rýchloíovare 60.58 Kčs a pri oby
čajnej zásielke 45.50 Kčs. Prihlášky treba za
slať expozitúre ministerstva zemedelstva v
Bratislave.

v Prahe (spev), tamburáši Sokola I.. Benešova
presiaihol záznam 124.04, takže na burzových i 00 dychová- hudba. Program; 1. Dychová hudba. 2
miestach bolo mnoho komentárov. Dľa časo- && Bm S# i Tamburáši. 3. Chansony. 4. Tamburáši. 5. Ch.an-

sony. 6. Dychová hudba — 21.30: V sňatkove?
kancelárii. Veselohra v jednom jednaní, od B
Meinicka. — 22.00: časový signál. Posledné zprá
vy ČTK, prehľad denných udalosti, zprávy šport
a div. — 22.20: S. r. do Bratislavy. Prenos z re
staurantu.

Brno (441): 12.15: Poludňajší koncert. — 14.30'
PražsM peňažná burza. — 17.15: Ženská hliadka
— 17.35; Nemecké vysielame. — 18-00; Čas. sig
nál. Zprávy pre zemedelcov. — 18.20; Prednáš
ka. — 19.00: Koncert orchestru R. J. 20.00; S. r
z Prahy.

Londýn (361.4): 18.20: Tanečná hudba. -
19.00: Prednáška. — 19.15: Piesne Richarda
Straussa. — 19.30 Zo spevohier. — 20.20; Prenos
z divadla: Frimlova spevohra; Krá! tulákov.
21.20: Prednáška.- — 21.45: Koncert. — 23.30: Ta
nečná (hudba.

pi sov ide o usnesenie Francúzskej banky,
ktorá bude naďalej kupovať za 124.02 «. pre
dávať za 124.10, aby zabránila špekulácii.
Kurzy ostatných devíz nedoznaly zmien.

Program na stredu dňa 27. júla.
Bratislava (300) 17.35 T. J. Gašpar; Démon

lásky. Novela, — 18.00 Koncert salonného
kvarteta R. J. Populárna hudba. — 19.00 Ze
medelský rozhlas, časové zprávy. — 19.05 Slo
venský naukobeh pre Maďarov. Prof. J. Miš
kuv. — 10.25 Reprodukovaná hudba. — 20.00 S.
r. z Prahy. Koncert, Zprávy Čtk. — 28.20 S.
r. do Prahy a Bma. Prenos z' kaviarne Re
douta.

Eoršia úroda kukurice. Zo zemedelských
kruhov sa udeľuje, že úroda kukurice je znač
ne slabšia a to nielen u nás. ale i v Maďar
sku, Ju heslá vi i a Rumunsku. Pretože sa po
číta v dôsledku toho so vzostupom cien, ne

ponúka sa vo väčšom množstve ešte nová-na
predaj. V dôsledku slabšej úrody kukurice
hovorí sa už o zdražení sadla a to jak u nás
íak i v susedných štátoch, hlavne v Maďar
sku a Juhoslávii.

Košice (1870) 19.00 Zemedelský rozhlas. —
19.15 Zemedelské zprávy a Čtk. — 19.20 Kon
cert sólistov.

Preklad na Dunaji v prvom polroku 1927.
Dľa predbežných dát Štátneho úradu štati
stického bolo na bratislavskom prístave ze
prvý polrok t. r. preložené v 1000 tunách 249.4

tovaru, čo je o 50 proc. viac ako v prvom pol.
roku 1926, v prístave komárňanskom zase
182.4. čo je o 72 proc. viac ako vlani. Tranzit
po Dunaji československým úsekom pri Bra
tislave ohnášal v tisícich tunách 567.3, t. j.

Praha (348.9) 11.00 Reprodukovaná hudba.
— 11.45 Zemedelský rozhlas. — 12.00 Cas. sig
nál. — 12.00 Zprávy Čtk. — 12.10 Poludňajší
koncert. — 13.00 Trh práce. — 13.30 Zprávy
burzové. 16.45 Burzové zprávy. 17.00 Odpolud
ňajší koncert, — 18.00 Detská besiedka. — 18.20
Nemecké vysielanie. — 18.45 Zemedelský roz
hlas. — 19.00 Prednáška. — 19.45 Rozhlas pre
priemysel, obchod a živnosti. — 20.00 S. r. do
Bratislavy. Predpoveď počasia a Čtk. — 20.10
Koncert. Účinkuje A. Dobrodinský člen Č. Fil
harmónie (harfa.) H. Lepšová-Novotná (spev),
orchester R. J. dir. J. Charvát, klavír Zd. Mo
rávek; 1. E. Urbach; Odkaz B. Smotanu. 2. F.
Doskočil; Moravské piesne: a) Mladosť, milá
mladosť, b) Má mamička nevi, c) Jak je to
slunéôko, d) Keď ja pôjdem k vám. 3. J. Klíč
ka: Fantázia na národné piesne (harfa a só
listi). 4. R. Friml: Na strune lásky (3 piesne)

Paríž (1750); 20.20; Esperanto. ~ 20.30; Ru
munský hudobný festival.

Berlín (483.9 a 566); 17.30: Koncert. — 18.40?
Prednášky. — 21,00: Hodinka valčíku, — 22.30?
Tanečná hudba.

Bratislavské odúčtovacie sdruženie. K veá-

Vratislav (315.8): 16.30: Koncert. — 18.00: O
knihách. — 19.00: Prednášky. 20.15: Koncert
Sliezskeho zem. orchestru. — 22-15: Radioama
térom.

Viedeň (517.2 a 577); Il.OOj Koncert. — 16.00;
Koncert. — 18.15: Prednášky. — 19.00; Esperan
to. — 19.45: J. Verdi: Rigoletto, opera v 4 dej
stvách.

o 36 proc. viac. Tieto čísla najlepšie svedčia
o význame našich dvoch dunajských prísta
vov a o potrebe ich riadneho vybudovania.

Vzostup libry na parížskej burze. Pondel-
Rím (449): 17.20: Detská" hodinka. 17.45;

Prenos koncertu z Casina delle Rose. — 21.10;
Večer hudby.

kový záverečný záznam libry na parížskej
burze dosiahol 124.10, kdežto od marca ne-

Československé štátne pôžičky; Tur. želez. pôžička - *— Kolín, lieh 23'00— Válcovňa kovov 1245 -— Švaičiarske loo frankov (WiO
4VIó Prémiová 97 60 Stavebné lósy V, Maršner

(<
1810-- Rotava-Nýdek 388-- Norské, loô norských korún 871-

6° o investičná dopravná 99*65 » » 5 ’m 6 t°a« r n ax* •
2

.
Bergmann 563*— Dánske, loo dánskych konín 90050D q invesuctJťi uupraviiči w n » > (( _ , , ju* • . » u XX- ívcui&rc, íuu ucui>k.vuii ňuiun uw.

6° o „ z roku 1923 9F65 Akcie bánk* „Merkúr , České BudSjovicc — -
Jnwald 301— Anglické, od 5 libier št. vyše 163-20

6° 0 Múčna 99’15
. to.

So ° , . .. - J- fchreiber od 1 do 5 lib., I libra 163*175C
6° 3 Konverzná 99.65 Agrárna banka Ceskoslov. 419— Spoločnosť pre pnem. mlieč, !520 - Olšany 258*— Španielske, loo peset 575-50
Cio Konzolidačná - 99-20 Česká banka Union 345-- Ústí n. L, chemie ~

P(až;
ľ
ka drevárska —italské, loo lír 183-80

6° IV. štátna 98-90 Česká esk. banka 381— Sellier a Bellot 1365 — Olovie —Americké, od 10 dol. vyše 33-5!
6*„ IV. štátna, veľké kusy 98'90 Česká priemyselná banka 380— Cesko-Budejovický „ od 1 do 5 dol., t dol. 33-39
S* A IV. štátna 9150 Moravská agrárna banka --

Syetovar 1040-- Devízy: Francúzske, loo frankov I33 275C
5.1i verké kusy Stt‘1 Amsterodam loo h. zl. a vista 135P50 ovédske, loo švédskych kor. 901-25

99*65

v c v X uík.i.v. .— učíiivlii — r, . 1 7
.

« . ° íncw ioik caoei o lyuii
6*/„ Rak. štát. pož, práv. kusy 99-85 Praž.-Duchcovská dráha Im. —'— „q/,-

' Bukurešf, loo lei 20"40 Brusel 72*15
7a * „ ... , .. Pražská paroplavba 1000-- I

Cervenokost. priadelna 580- Carihrad, 1 turecká libra 17-30 pf“
8 ® 1

Zástavne listy a dĺžne úpisy: Severná ráha Ferdinandova 5270-- 3 *9S™°TY
i „ BrnA %í~ Riga, loo latov 650-- 1*60

4« j Hyp. b. čes. v zl. 9275 Česká spoločnosť cukorná 1050— |^VŽ- tov- zb
;

v Br
,?
e 27S

. Sofia, loo levov 24-2750 Amsterodam prS—W. . . „ kus 10.000 zl. 9375 Schoeller a spol. -•- Spol pre pnem. vln. v Brne --
Varšava, loo pol. zlotých 376- Amsterodam

1-4*8 » « » v korunách 85— Chorv. sláv. sp. pre priem. cukr. 286-— c®
Ská

*
bcÍP d?a

, h w t
Í540— Viedeň, loo šilinkov 473-6250 viede ľ 73-10

A*, , „ kus 20.000 K 83— Nešteraice 2525— Severočeské uhol bane, Most - - Rio de Janeiro, loo millreisov c.397‘50 át®kug lm .39.55
|3V!o. . » 76— Ústecká rafinéria 785— fápadočeský baňsky spolok 427-- Montevideo, 1 zl. ur. peso cable 33-80 Qall 34
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43* Lisabon, loo eskudos 167-30 Varšava 58—
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" a káv‘ náhr - m- B Káble v Bratislave Nemecké, loo zlat mariek 799*- Helsinki 13.10

Spol. čs- križa a 30Ä» Kolín, petrolej ] Káble v Bratislave Belgické, loo frankov 471-3750 Buenos Aires cabel 220-á^

•v.

jomnej výmene podané zmenky, šeky, po
ukážky a faktúry: Dňa 16. júla 1,561.888.71
Kčs, 17. júla —, 18. júla 11,050.221.89 Kčs,
19. júla 4,404.119.52 Kčs, 20. júla 3,269.700.64'
Kčs, 21. júla 4,122.234.17 Kčs, 22. júla 3,353.146
Kčs 15 h, 23. júla 2,441.157.88 Kčs. 'Úhrnom
30,201.468.96 Kčs. Súhrn všetkých podaní od 2.

januára 1927 obnááa 947.157.595.02 Kčs a vy
kazuje porovnanie 925,243.100.70 Kčs tohože
obdobia predošlého roku prírastok 21,914.494.32
Kčs.

4* A IV." štátna’ 75:25 Prvá Česká zaisť, banka 300- Prvý brnenský -- TooVmariek a®vis a 79950 lugoslävske. loodinárov 50-6250
4VI„ IV. štátna, veľké kusy 75 25 Koruná" poisť, na život DoMany, kaolín Buenos Aúes’lľonesos cáble 1434-50 Madarské, loo pengô 587 25
3>A IV. štátna, nesl. 6035 Slovenská banka 165— Králodvor. cement. 3 85— Bruseľ tooUtíkov ľvisS 468'25 Rumunské, loo lei 20-30
3 1

2°|, IV. štátna, veľké kusy 60'35 Ústr. bka čes. spor.telien 440- Podol. cement. 420— HeSiľooffn mariek 84-6250 Turecké, 1 turecká libra

gUBKť SS &ÄÄ
t

aT«o,ta JS= A. š ľ,|.S
S.|,.|. näbradnä renta 62 25 -- KlK ffi" Madrid.’Ä SW- Kanadské veľké, 1 kan. doL —

Verejné pôžičky; Hrrateki eskompte?banka 53- Prvá bnjnské stroj. smel. 38— Mfin loo lir 183-10 Kanadské malé, I kan, dol. —
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i \ya |{er • Belehrad, loo dinárov 59 21 Londýn 25‘21e
6*0 „ Bratislavy — Duchcovská—Podmok. dráha H25— Herných 1450— Budapešť loo pengô New York cabel 5-1950«, n.i. -izi x i . rk.oc rY.a i..c i ... « „ J \ Hiilniroor 1 r\r\ 1 m OíimA
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l>V.g - —91 9 —"—g á*,™Stíšia i S a) Jar a jeseň . In Vzpomoň v sobc. c) Zašla-
ImlIlCi afi IPŽ'SOWFCI* veníčko. — 5. a) Tourné: 3 prclud.es. b) Hassel0 0Wí4íSÍ B Mmtmmmu m i®*w w s®* mans: Petite valse _ _ ai.OO' Melodrámy. —

.21.20 Zábavná hudba. — 22.00 S. r. do Brna.sulwa w Wh Časový signál. — Posledné zprávy Čtk. pre-
Sa «* nvnnľama H9r»m -hlad denných udalostí, správy šport, a div. —

arsky časopis píš©. S%se je V programe našom OO“ 22.00 S r z Bratislavytrhnúť sa od Československa. Brno (441) 12.15 Reprodukovaná hudba.
, _ 1-4-30 Pražská peňažná burza, Čtk. Šport a div.

V Bratislave, 26. júla. ďarská menšina v Československu a _ 17.15 Besiedka pre dospelejšiu mládež. —

Bratislavský »A Reggel» najrozšírenejší ona ho ani na seba nevezme. 17.35 Nemecké zprávy Čtk, — 17.45 Nemecké

maďarský denník, ktorý vychádza v na- Maďarstv.0 Československa nestotožňuje Zľlig.^Fantá-zia
8

slovemké
sej reiputolike,, zaoberá sa tiež sa iS Gejizom S-zulIoom a jeho priateľmi, 19.30 Koncert orchestru R. J. — 20.20 Koncert,
don lorda Rothermera medziiným i touto ™.e(jga v icp politickej zodpovednosti má — 21.00 Dychová hudba starohrnenská. — 22.00

f* S
Koncert orchestru.-f u ' ... , r ,. , klud v republike Československej. Od 20.30 Výber z Leoncavallovej opery »Kome

»Tio je vnútornou otázkou Madarska ôsmych rokov vždy usiloval o to, ahy s po- diantb.
(totiž tá propaganda), ku ktorej my nemá- ehdpením, spriatelením a uspokojením Viedeň (517.2 a 577) 11.00 Koncert podľa
me 00 priložiť. Naproti tomu však. jako TOimu] sa do tela a aby ukázal, koncert. -J.20 Deťom. --
prídu k tomiu zodpovední činitelia madar- že byť jej dobrým a verným občian-

,pi.ésňový cyklus.’ Na to ľahká večerná* hudba,
skej politiky v Ces.koslovensiku, sivom. Naproti tomu právom očakával, Rím (449) 31.10 Veľký sborový koncert eym-

4



na lírišíi KAC. BIc.

Schafiraukovej návšteve, hoc tento si kupoval' len
3—3 pohľadnice a niekedy vôbec nič, zmizol ich
z Filiačovej trafiky vždy väčší počet, ale nikdy
sa Fiiiačovi ani Škultótyovej nepodarilo Schaff
ranka pri krádeži pristihnúť.

hranku. V 21. mín. má Hakoali príležitosť
získať hranky z penalty za držania pravej
spojky Hakoah ľavým halíom T., a tak cen
ter Hakoah slabú. ranu strieľa 11m kop bran
károvi do rúk. V 25. min. útok T. korunovaný
je 3 gólom pekne vstreleným Qzimlbalcsm'í
V 37. min. roh pre T. zahodený. Hra skončená
za stavu 3:0. Sudca Beránek, ktorý zápaa
viedol po dohode kapitánom za nedostaviv
šieho sa sudcu.

Pomohla im náhoda. Keď mal Schaffránko
doma už asi tisSíc týchto pohľadníc ponúkol ich
bratislavskému trafikantovi P, za 20 hal. kus.
P. pohľadnice od Schaíŕranka kúpil a išiel sa
opýtať Fiiiača, náhodou svojho známeho, za
koľko by mal tieto pohľadnice predávať, P. pre
zradil Fiiiačovi, od koho a za čo pohľadnice kú
pil, Filiač poznal, že to sú tie pohľadnice, ktoré
sa mu ztratily, oznámil vec polícii tá Schaffranka
zatkla a odovzdala súdu.

Nemí partneri.
Filmové hviezdy bývajú obyčajne veľmi

žiarlivé na svoje kráľovstvo. Čím viac sú
osvetľované reflektormi ateliérov, tým viac
•ň toho žiadajú.

Slávia Košice—Húsos Košice 5:2 Zá
pas tento očakávaný hoľ s veľkým záujmom!
ale vinou Húsos bol pokazený, lebo tento
uchýlil sa k zbytočne tvrdej hre. Húsos maj
prudký nástup a ohmžoval nebezpečne braní
ku Slávie. Zadáci Slávi© podali behom zápa
su slabší výkon. Zbytočne driblovali a tými
znervózňovali sa medtzi sebou a schádzal po
tom, ej kontakt s útokom, ktorý bol dobrý-
Ako celok nastúpila Slávie bez Vereša a Élc
áa. Húsos hneď v prvej minút© prudko útočí
a získava k veľkému prekvapeniu vedúcej
hranky. Vedeniu tomu však neteší sa dlho.
V 7. min. Polčány Uniká zálohe a skvele pre
hráva do centra, kde Dražkovič II. na ľavom
krýdle voľlevom vyrovnáva. V 9. min. Zŕm-i
mermann (H.) sprosté napadol Moravica (SI.)
a kopol ho zo zadu, za čo ho sudca vylučujaj
Od teraz počne Húsos tvrdé hrať. Sudca!
riadne trestá priestupky proti unfair hre, čo
sa hráčom H. a jeho prívržencom nepáči a
provokujú sudcu. V 10. min. Koáfa strieľa
hranku pre Sláviu. V 1S. min. roh pre Sfj
V 25. min. za Mysíkovu ruku diktovaný Mm
kap Kardoš chytá. Polčány prenáša míč na
Draž'kovitča, ktorého centre Košťa premenuje
na tretiu hranku Slávia. V druhej polovici
hra je stále otvorená, Húsós hrá opäť tvrdej
V 1. a 3. min. rohy pro Sláviu, nevyužitá!
V M. min. Dražkovič z pekného sóla vstreľuje
i. bránku. V 20. min. Fischer prechádza cea
ohranú a prihráva na KoSťu, ktorý zazname
náva piaty úspech pre Sláviu. V 28. min!
Húsos podnikne prudký útok, z ktorého re-
Kultuje druhá hranka vstrelená prízemnou
ranou pravej spojky. V 27. min. vylúčený bol
Vitéz od H. pre urážku sudcu. Po zápase;
ktorý bol hraný 2X30 min., došlo k nepek
ným scénam pred tribúnou oproti sudcu, tak
že musel byť jedon člen H. policajne zistený!
Húsos proti zápasu podal protest odvolávajúc
sa m nesprávne rozhodovanie sudcu, ktorý
však hol zamietnutý.

Emil Jarmiaci s, kráľ kanibálov, Emil Jan
nings jediný úspešný herec z emigrantov eu
i’oipskýtíh pripravuje sa, pre svoj budúci film
»Tihe Kiog of tlie Caruri!bals». Mimo neho vše
tci ostatní herci v tomto filme budú černosi

Ale jestvujú aj v ateliéroch kašírovaných
palácov a papierových kulís partneri, s kto

rými sa veľmi rada rozdelí každá hviezda o

svoju slávu. Sú to väčšinou šlyrnohí herci,
ktorí dosiahnu práve takej popularity ako
ľudskí predstavitelia hlavných úloh, s tou
výnimkou, že nie sú vystavení intrikám
týchto.

Šťastný Linábergh. Kino Roxy v New Yot
ku ponúklo šťastnému preletcovi oceánu
25.000 dol. za týždeň, alby osobne vystupoval
v Roxy nheater. Lmdbergh však túto nahí ti
ku odmietol.

Schaffranko síce krádež' tvrdošijne tajil, ale
svedectvo Fiiiača a Škultétyovej stačilo súdu k
dôkazu proti obžalovanému. Trafikant P. bol so
Schaífrankom spolu obžalovaný pre ukryvačstvo,
ale súd mu uveril, že nevedel o tom, že po
hľadnice boly získané krádežou. Schaffranka súd
podľa návrhu štátneho zástupcu dr. S. Nováka
odsúdil na 2 roky do káznice.

Páni dávajú prednosť biondýnkam. Všetky
americké herečky, ktoré sú blondýnky, usilu
jú sa teraz o to, aby mohly hrať úlohu Lo
reley Lee vo filme natáčaného dla knihy
»Gentleman Prefere Bilonds» od Anity Looso
vej. Ba aj Lilian Gish sa spomína ako vážna
kandidátka. Konečné slovo vo výber© inter
pretky má autorka Aniía Loos, ktorá sa má
koncom augusta do Hollywoodu vrátiť. Prav
depodobné však je, že úlohu Loreley Lee bu
de hrať Čiara Bow, ktorá síc© nie blond, ne
má ani odbarvené vlasy, avšak ktorej paruka
úplne nahradí túto neizbytniú rekvizitu,
í./ Rachmaninov a fUm. Známe dielo Rach
maninovo »Praeludium C moi» inšpirovalo
Castletona Knighta pri vytvorení jedinečného
filmu »Pir.aeludium». Film tento cenzúra za
kázala predvádzať v Londýne, pretože je mo
tivovaný zážitkami za živa pochovaného člo
veka. V New Yorku ho však cenzúra povolilaa hrá sa s veľkým úspechom v kine Gapitol.
Zaujímavosť filmu spočíva i v tom, že okrem
exteriérov všetky scény sú filmované v sú
kromnej pracovni Kastletona Knigbta pomo
cou dvoch riadnych prenosných lámp.

Tom Mix, ktorého filmový partner Tony,
je práve tak slávny ako on sám, mal vždy
vybraného dobrého koňa, aby mu pomáhal
pri krokolomných kúskoch západných filmov.
Filmovú kariéru začali spolu Tom Mix a Old
Blue v ich prvom filme »Cupid’s Roundup®,
kde sa Old Blue\ predstavil ako prvotriedny
herec. Od lej doby hral vo všetkých Mišových
filmoch, kým neSostárnul a neodobral sa do
večných lovišť. Bol pochovaný s veľkou pom
pou v Mixville Ranch. Miesto Old Bluea za
ujal Tony, ktorý nie jo čierny a s bielou znač
kou na hlave, ale ryšavý, pretože však čer
vená farba sa na fotografii ukazuje čiernou,
tým vzniká falošná predstava diváka. Je za
ujímavé ako si získal Tom Mix tohoto koňa.
Tony pochádza zo stajne pouličného preda
vača a bolo to celkom malé, chudé žriebä, keď
bo terajší majiteľ uvidel kráčať za vozom so
selcninou. Tom zbadal v ňom, ako sa sám
vyjadril »dobrý kúsok konského mäsa», kúpil
ho za 20 do], a vzal si ho na svoju ranchu,
kde ho 2 roky trénoval. Za tento čas stalo sa
z Tonyho veľmi inteligentné zviera, takže sa
Tom Mix odhodlal hrať s ním vo filme, čo sa« skvele podarilo.

Obžalovaný i štátny zástupca sa proti roz
sudku odvolali.

OD 31. JÚLA DO 15. AUGUSTA 1927.

BRWO, KOUMICOVn-STAPIOM.

33°|„ slevy jazdného. Legititnáca Kčs 1650.

môžete vyhrať 1. augusta i. r., keď ai kúpite u nás
1. p r o m c s u <Hcrné právo) no
1. celý štátny stavebný lós za Kčs 35*—

Oaišplerllt sp.
bankový závod, Bratislava, Radničná ul. č. 1.

V nedeľu zauočala na hriišti Slávia súťaž o

putovný pohár venovaný filiálkou Yľyipogra
fio» v Košiciach, ktorá nepriniesla očakáva
ného športu. Najmä druhý zápas Slávia—
Húsos bol takým, akým nemala táto súťaž
byť zaťažovaná. Vinu na tomto nesie mužstvo
Húsos, ktoré ukázalo sa ako nedisciplinovaná
XI. a podalo tak oJko Vždy veľmi tvrdú hru,
ktorú sudca Varga oprávnene trestal a v dô

sledku toho bolo na neho aj zo strany hráčov
Húsos pokrikovanó spôsobom takým, akým
sa mužstvo nemá chovať. K tomu ešte nie
ktorá časť obecenstva chovala sa voči sudcu
tak, ž© treba túto okolnosť iba odsúdiť. Zá

pasom prizeralo početné publikum. Do semi
finále dostala sa Slávia a KMSE, žatým čo

Torekvés víťazstvom nad Hakoah postupuje
bez ďalšieho boja do finále.

Skoro tak slávme filmové spoločenstvo, ako
Tom s Tonym, je Freď Thomson s iným ši
kovným koňom, Silverkingom, ktorí jeáon
bez druhého vôbec vo filmoch nevystupujú.

Profesionálna žiarlivosť je nemysliteľná
medzi Bnster Brownom a Tigeom, psami,
ktorí pomáhajú jedon druhému k úspechu v
Universal Bnster Brmvn Comedies, kde polo
vička vtipu by sa zlralila neprítomnosťou
jedného z nich.

KMSE. Košice—KSC. Košice 2:1 (2:1.) Veľ-
mi pekný zápas hraný ostro, ale fair, v kto
rom KMSE zaslúžene zvíťazil, lebo bol jak
technicky tak aj takticky lepší. KSC chýbal
len pravý dôraz v útoku, takže samotný Hei
decker nemohol ničoho urdMť. KMSE získal
vedúcej hranky v 10. min. Sizitayom, ktorý bol
aj najlepším mužom. V 18. min. pre KMSE a
,v 19. min. pro KSC rohy. V 21. min. Szitey,
pekne prechádza cez obranu KSC a •umiest
ňuje nezadržiteľne druhú hranku. V 25. mini
dopúšťa sa Takács KMSE unfair hry a je
sudcom p. BaMncsákom vylúčený. V 28, mini
KSC získa rohu, ktorý Gerbera hravo odvra
cia. V 29. min. útok ľavého krýdla KSC, ktorý
skvele prehrá na protivné krýdlo a tento za
znamenáva jedinú bránku KSC. Druhá polo
vica prináša niekoľko napínavých momentov
pred obidvoma hrankami, ale Mavný boj je
v strede hrišfa. Na výsledku sa nič nemeníj
iba každá strana získa po 1 rohu. Týmto ví
ťazstvom dostáva sa KMSE do semifinále
proti Slávii, ktoré bude sohmné túto nedeľu

(Z bratislavskej sedrie.)

V Bratislave, 26. júla.
Okrem týchto stálych Spoločenstiev Iná

ských a zvieracích sťi časté prípady, kaď ai
veľmi starý star sa musí v daktorom filme
rozdeliť o vavríny so zvieraťom.

Židovský agent Jak-ub Schafŕranko, ktorý
včera sedel na lavici obžalovaných pred sená
tom viceprezidenta sedrie dr. Kavečku, si po
trpí na bezvadný elegantný zovňajšok, hoc má
už viac ako šesťdesiat rokov a hoc si už odpykal
spolu 28 trestov pre rôzne protizákonné činy.
najviac krádeže a podvody.

V poslednom filme Harolda Lloyila »The
Kid Brother» jedna zábavná opica vykúzlila
smiech veľmi často na tvári tohoto diktátora
smiechu a lá istá opica pripravila najkomic
kejšie situácie vo filme »The Missing Link:>
so Syá Chapllnom.

Torekvés Košice—Hakoah Košice 3:0 (1:0).
Zápas tento bol hraný veľmi rozhárané. Prvú
polovicu Hakoah bol lepším mužstvom, nedo
viedol všade svoju slabú prevahu vyjadriť a
chybou Irolo, že jednotliví hráči, najmä pravé
krýdlo zbytočne driblujú a nemajú poroz
umenie pre súhru. Tärelcvós získal prvej
bránky z penalty za ruku obrancu Hakoah.
V 17. min. roh pre T. V druhej polovici Tô
rekvés má lepšiu súhru. Hakoah len odpove
dá ojedinelými útokmi na prevahu T. V. 5. a
7. min. rohy pre T., ktoré sú vždy dobre kryté
brankárom. V 12. min. Torekvés po peknom
útoku získava Danyovekým z krýdla druhú

Ostatný svoj hriech založil na ženskej láske k
filmovým hercom. Chodieval často do trafiky Já
na Fiiiača na Primaciálnom námestí v Bratislave,
kde Filiač a jeho predavačka Škultétyová pre
dávajú nielen fajčivo, zápaíky, známky a kolky,
ale i pohľadnice filmových hercov, ktoré sú ob

ľúbené najmä medzi dámami, navštevujúcimi
kina. Ale i Schaffranko prejavoval veľkú obľubu
voči týmto pohľadniciam. Kúpil si často 2—3
takéto pohľadnice, ktoré vždy veľmi dlho vybe
ral. Najviac záujmu prejavoval o Valentína a

Harolda Lloyda, ktorých pri mala v obzvláštnej
obľube istá jeho veľmi mladá dáma. Po každej

Krava Brown EyeS (Hnedé oči) bola práva
tak často spomínaná, ako Bnster Keaion vo
všetkých kritikách filmu »Go West», n nás
hraného pod menom »Frigo a krava» ba do
siahla lak veľkého úspechu, že ačkoľvek zo
začiatku mala hrať len v niektorých scénach,
na konci natáčania stala sa skutočnou hviez
dou.

Slávnou stala sa tiež hus, ktorá hrala s
Loniss Dresser vo filme »The Goose Woman»
n bola pomenovaná pravou husou zeme. Po
natočení filmu skončila svoju kariéra ne
slávnym spôsobom: na mise prezidenta Goo
lidgea.

Je isté, že filmovú slávu veľmi ľahko do
siahnu štvornohí herci, o mnoho ľahšie, než
ľudskí ašpiranti, snáď práve prelo, že si to
neuvedomujú, ako ich dvojnohí kolegovia a
nie sú tiež vystavení zákulisným intrikám.

povedať najjednoduchšie slovo. Otec a syn
bolí mŕtvi! Zavraždili ich behom tejto noci!
Niekoľko hodín prv, hoci dom bol strážený
a všetky východy hermeticky uzavreté, otrá
vili ich pomocou pekelnej injekcie, ako otrá
vili dozorcu Yerota, ako otrávili Američana
Kosm u Momingtona.

„Posaď sa a neprebuď bo. Ja si idem na
chvíľu zdriemnuť."

Ešte raz vystredal stráž. rAle i driemajue,
zachovával si vedomie všetkého, čo sa dialo
okolo neho.

Lilian Gish je snáď jediná herečka, ktorej
i nepriatelia kina nemôžu uprieť označenie
»umelkyňa». Na jej hru v »Boheme» alebo v
»Bielej sestre» nemožno ľahko zabudnúť, do
jala zaiste i mnohých tvrdých mužov k
slzám. Jej krehká krása, tak sa zdá ako by
skutočne dohasínala ukončením filmu, človek
je prekvapený, keď ju vidí v novom filme
hrať. Tým pochopiteľnej šic je, že malá kreh
ká Miss Gish, táto dokonalá herečka subt.il
ných výrazových schopností, netrávi svoje
prázdniny tenisom, kúpaním a objednávaním
nových šiat, ako jej kolegyne, ale prácou naj.
ťažšieho druhu na púšti Mojave v Californii,

Stojace hodiny odbíjaly tíško čas a Pe- '

reima po každý raz počítal. Potom začal sa
„Sto striel hrmených!" opakoval Mazeroux.

„to stálo veru za to, že sme sa nimi, úbo
žiakmi, zaoberali, a že sme urobili všetko
možné, aby sme ich zachránili!“

prebúdzať vonku život, hrčaly okolo mlie
karské vozíky a pískaly prvé predmestské -
vlaky.Y tomto zvolaní - tkvela výčitka. Perenna

to pochopil a doznal: I v dome nastal ruch.

„Máš pravdu, Mazeroux, nevykonal som
svoj úkol.“

Hlavná úloha vo filme »The Wind» (Vie
tor), ktorá jej bola teraz sverená, kladie úžas
né požiadavky na predstaviteľku. Lilian Gish
musí celý deň pri horúčosti 120 stupňov
Fahrenhelta nechať na seba hádzať piesok a
prach z deviatich veterných strojov, aby do

jem tohoto prudkého elementu bol čo najdo
konalejší a najprísnejší. Miss Gish kľačí na
piesku a zahrabáva mŕtvolu muža, ktorého
zabila, ale stroje odiukujú stále piesok a zdá
sa, že nebude nikdy hotová so svojou prácou,
aby zahladila stopy svojho činu.

„Ty... ty sa zaoberáš vecou teprv od vče
rajšieho večera ...“

„Áno, viem, od včerajšieho večera, kdežto
oni ju už celé týždne a týždne pripravujú..
Ale predsa len sň mŕtvi... a ja som tu holí
Ja som tu bol, ja, Lupín... Vec sa stala pred
mojimi očiami. a ja som nič nevidel... Je to

V -O t.možne:

„Pravda ... pravda,.zašeptal don Ľuäs

prekvapený, že zvuk toho hlasu nevyrušil
spáča.

"akáto práca zaiste ničí nervy. Však hlav
ná predstaviteľka drží su doteraz dobre i pri
takejto horúčosti, že i filmové kotúče musia
byť schovávané v ľade, aby sa drahá želatína

Odhalil ramienka úbohého chlapca a uká
zal na stopu injekcie na predramene.

Maurke Leblsnc 20BV TVORA.S4 M

Táto jediná scéna však môže Presvedčiť
tých, ktorí si prácu iUmových hercov pred
stavujú ako zábavu, o opaku.

Pohárová súťaž „Typografia“
v Košiciach.Pozor! Po™!

Pohárová súťaž nTypograliaa v Košiciach. —

kolo súťaže. — Semifinalista Slávia a
KMSE. — Torekvés dostáva sa do finále.

2 roky sa filmové potsS’a^fiése.

Sledoval miestnosťou Pereiínu, ktorý mu
povedal:

Papršleky prenikaly medzerami okeníc a
miestnosť sa pomaly plnila denným svetlom.

„Odídeme“ riekol dozorca Mazeroux. »JBp
de lepšie, keď uás nenájde tu.“„Ale nie, majstre."

„Mlč,“ rozkázal mu don Luis, sprevádza
júc svoju výzvu veliteľským posunkom.

„Čože to, vy tiež, majstre.“ „Ale prečo?“
„Prebudíš ho.“
„Vidíte predsa, že sa neprébúdza,“ rae8fS

f Mazeroux rovnako silným hlasom.

A pocítil tú samú úzkosť, ktorá sa ho
zmocnila uprostred noci. tízkogf nrŕitejsia.

oo FI L M o

Brnenské Výstavné Trhy

ŠPORT

ZO SÚDNEJ SIENE

Lilian Glsía ssa píišti MoSay®.



Nikdy snáď priebehom svojho dobrodruž-

Perenna okamžite uabudol znova všetku

Inžinier nezdá! sa dýchať.

433 Mestská rada.

ženský lekár a porodnik
Ph. Mr. a 039

fraške. Obálky a baliace papiere

Prenos zisku z roku 1925 — — — 10.731.74
'Zisk z roku 1936 —- — — — 449.494.62

/ ,.t ítrí“ m m o

15-íy

m „iužamiii“ kbmo ia

potu vzdorujúco, ľahko

ff KINO RiOUTÄJtf

Drobné
Domovtoý lesný priemysel úč. spol, v Trenčína

povoláva svojich -p. r. účastínárov na Od 26. do 28. júla (u torck—štvrtok)JKa eSoieescej administrácia odpovie len v tom páde, keď jc známka na odpoved priložená 1

Na inzeráty .,*»»«* szv*e*tea>**"' adresy neudávanie! W. 3oyd, hláv. preds’av. veľkofilmu: Plavci na Volge

ktoré sa bude konáf dňa 15. augusta 1927 o po! 12.

•hod. dopoludnia v zasedacci sieni parnej píly v Monumentálny veľkofilm v 10 dielochtmt
T

(Trenčíne.
D e u uý poriadok Predstav, 7. a o 9,, v nedeľu o ’/jé,, ’jtS, a o 9. h

Pri priaznivom potasí posledné predst, v zahradeHľadáme úradníka. mlynára
8F*Bíil0IB^M®BB98H®SÄS08$8®SOTiffl^8®8li51!5

1. Zpráva správy.
2. Zpráva dozorného výboru.
3. Predloženie záverečných účtov obchodného ro

ku 1926 a návrh ha rozdelenie čistého zisku,
4. Udelenie absolútoria správe a dozorčiemu vý-

schopného, na inkaso a

pre obchod. záležitosť.
Fix 1000.— Kčs mesač
ne a provízia. Záruka v
hotovosti žiaduca. Adr,

s kauciou na procentá pre moderný umelecký
©lektričný a turbinoyý mlyn. Nabídky majú sa
podať ná „Lesný Úrad Stupava u Bratislavy“.boru,

5. Voľba dozorčieho výboru a ustálenie ich cd- vadra,t.č.1580 Od 27. do 28. júla (streda-štvrtok)Í«W«1W».WBWM*UlľiJ|t

NHT USA
Tragédia /. ruskej revolúcie. Nádherné.a strhujúce dráma
z ruskej revolúcie a zo spoločenského života na fran
cúzskej Riviere,. spracované clla románu „Le vertige“-
od Charles Mcré. V, hlavnej úlohe. Emmy Lynn, Karí

Roger, Jaques Catelaine.
Začiatok predst. 7., 5/,9„ v nedeľu V,6., 7., %9,-h
Pre mládež nevhodné. Vojenský koncert. Norm, ceny.
Pe.-rfpr lístkov w drogérii Frank, Laurinská ul, 1

-y^rarrlái;
rnenj-.

V smysle 10. §-a stanov spoločnosti len ti účasif
uári sú oprávnení hlasovať, ktorí svoje účastiny
aspoň troma dňami pred termínom, určeným k vy
držovaniu* valného shromaždenia u pokladne spoloč
nosti v Trenčíne, alebo u pokladne Bratislavskej Vše
obecnej Banky, Bratislava. Michalská ul. 9 deponovali.

20 metrov43ročná kuchárka
hľadá miesto. Som schop
ná viesť domácnosť, Adr.
ráčte udať do adm. t č.

líru'béiho »elováckcho
plátnas pr© ťažko pm
cujúcicli veľmi pevné,

Modistka
(alebo dánia) s kauciou _sa
prijme. Pevné, miesto. Adr.
v adm. t. č, 1579

I57S

pracie, biele bez chýb
len za Kčs 103 zasiela
Jozef Stolín, ‘kalcovíia
Náobod. 413

MI. pokladníčka.
HľadámÚčet súvahy. s.S.roč. praxou, kaucie

schopná, hľadá iníe-to v
Bratislave alebo v okolí
Vyzná sa r čiastoč, -v kan
celár. prácach a v do
brom predaji Ct. nab.
pod znač. ..Dobré dopo
ručenie“ do adm. ŕ. 5

asi 40ročnú spbí'aiilivú gaz
dinú, ktorá vie domácnosť
samostatne viesť. Plat Kčs
200 —. Nabídky na adr. J.
Blaškovič, statkár, Abra
hámová, p. Slov, Pravno.

1571

Majetok: Kčs
OabnicJcč panstvo . — — — — — 3,990.498.90

mmParná píia, obytné a robotnícke domy,
priemyselná železnica a iné investície 2.397.297.70

Zásoba tovaru ,— — — — — — 1,542.159.80
Dlžníci — — — — — — — 2,298.051.77
Cenné papiere — — — — — — 470.894.25
Rtmesy — — — — — — — 52.726.40

V eíl“ft SS. a 1 6. Júla,Parné a benzín, mlá
facie složenie, lokomo
bily, motory, motorové
píly, elevátory, mlá

ťačky pre elektr. po
hon, všetko najnovšia
konštrukcia v prvo
triednom prevedení,
dodáva specielná to
váreň: Úč. spol. Ed.
Kokora a spol.. Prerov
Morava. 314

Novinka! Od 26. do 28. júitf (utorok—štvrtok)
ZA JASNEJ LETMEJ NOCÍ V HE10ELBERKU
6 zaujímavých dielov zo života . íudentského „Saxo
Westfalske“ od Sigfriedn Philiop ho Prekrásna výprava.
V hlavných úlohách: Walter Slezine známy z filmu; Ná

morný kadet. Fr. Albert*, Ed, Winterstein, Ch. Suse,
J. Falkenstein, Márg Kupfer atď,

, mntídktfiesH mc»Ä«»dÍMéT
Začiat. predst. 7, V,9, v nedeľu V-6., 7., 12 9. h

Depozity za údelom kaucie — —
—. 2.000.—

Hotovosť — — — — — — I45.0S1.05 Pre absolventku
rod. Školy hľadám mie
sto v Bratislave, panej k
ruke, alebo k deťom, vie
šiť a variť, Dopisy pod
znač. „Cesky-nemecky“
na Inzer, kancel. J. Juras,
Bratislava, Ondrejská ul.
C, 12. 1577

Úhrnom 10,898,709.87 Katr 60 cm široký.
rob. 1922. 13 pil, kostra z
dub. dreva, súčiast z o
ceľ. liatiny, výrobok v
Brne, 2 žolez. vozíky, sa
za Kčs 6000.— predá, Adr.
Karol Waliner, Lakšar.
Nová Ves, ž. XV, 02538

Ť a r c h y
Učáslkmá istina — — — — — — 4.000.000.—
Rezervný fond — — — — — — 600.000.—•
Fond pre pokles hodnoty — — — 1,536,490.01
Daňový fond - — — — — — 70.000.—

Zmenky v obehu — — — — — 1,250.000.—
Veritelia — — — — — — — 2,981.993.50

Len 3 dni! Od 26. do 28. júla (utorok—štvrtok)
Režisér filmu ,,Qno Vadíš*! vytvoril nové majstrovské dielo

MOTEL U MANŽELSTVA
Číslo E. 347-27. 02542

Úhrnom 10,898.709.87 Zadá sa
zastúpenie elektr. pracích prí
strojov, americký patent, pre
Jednotlivé okresy. Prípisy pod
znač. „Provízia a listu m“

do administrácie t. e. A 103

Prvotriedne obsadenie- Mory Kid, George Alex., Tivio
Pavanclli, H. Werner Kale, K. Vespermann, H. Miercndorf02543 Dozorči výbor.

Dňa 4. augusta 1927 o 15. hod. odpoludnia budú
vo Veľkých Šenkoviciach verejnou dražbou Feto
movité veci predané;

í?‘a*c Msfffltíiež ncnfiodiié.
Predstavenia o 7. a 9., v nedeľu o 5., 7. a 9. h.

Predpredaj Mstkov v trafike c Sčépúna-, Rybárska brána 9

Riaditeľstvo štátnych lesov a statkov v Žarnovici.

Číslo 6416-1927. 02540
izbový nábytok a 10 vriec chlebovej múky.

ktoré môžu byť na mieste samom pred dražbou pre
hľiadnuté.Licítačná vyhláška

IBližšie označenie viď na súdnej doske.Podpísané riaditeľstvo odpredá dňa 19. augusta
1927 o 10. hod. predpoludňajšej na verejnej 'licitácii
písomnej:

-ga* m H lodeny, módne látky, pan
|Tli na * m m jm *kó a dámske, ďalej vo

% m 1 [I# raji ~Lj| icnskč, četnicke a pre fiaf m m Pnli 18 P nančné stráže odporúčaUU 9111H &areg Kodaii,
Levné ceny!! v humpolci, Čechy
Založenév r. 1882. V zorky franko! 397

Okresný súd v Pezinku, dňa 22. júla 1927,

Korogut v. r., súdny vyslanec.__ ír4_ , , ,. ,, - ,,,, í, ivtiriiKin: v. ouuu.v \ \oidiiww*
38,49o pňu bukového palivového dreva štiepaného, .

okrúhleho a výbrakového. . „ . .

18.499 prm. dubového a cerového palivového dreva _
Statna nnemvsehia škola v Kostcluch.

štiepaného, okrúlileho a výbrakového. Číslo 1294-27-21.. 02541
1.758 prm. brestovélio a javorového palivového dre- ’ m , , „

va. štiepaného okrúhleho a výbrakového, ľŽSJgftl&yly
650 prm. jaseňového palivového dreva štiepaného,

FRANTA OU&ES, Trnava í. 23.
Telefón S. 1+1. — Vyrába len dobré bicykle a šijacie stroje.
Písacie stroje nové i staré. Nikluje ň cmajlitje. Dodáva

na splátky. Odporúčame.

gŔd fl
550 prm. lipového, brezového a osykového páli- Na štát. priemyselnej škole v Košiciach sa obsa

vového dreva štiepaného. dia od 1. septembra í,, r. 3 miesta profesorov a to:
51*084 prm. jedľového, smrekového a borového pa- 1 miesto profesora pre oedmetv lilolosúcké (zemepis

livového dreva štiepaného,'okrúhleho a vý- a dejepis, po príp, i účtovníctvo a .nemčinu), spoločné
brakového. pre odd. slovenské 5 maďarské, a 3 miesta proieso-

Tento materiál sa odpredá franko vagón želez- fov pre predmety strtánícke: 1 tu majú prednosť tí,

fiičné stanice: Ŕriváň-Detva, Viglaš, Hronská Brez- Kl01,1 by mohli prednášať na oboch odde,eniach.
nica, vlečka Jahiá, Svätý Kríž. Hliník. Radno, Nem- Bližšie podmienky sdeli na požiadanie riaditeľstvo
cc, Topolčianky. Pezinok, Modra-Šenkvice, rešp. ic- školy,
ko les v revíroch správy študijnej základiny v Pc- Košice, dňa 25.. júla 1927.

Nabídky’, ktoré sa u podpísaného riaditeľstva uri- Riaditeľstvo čs. šíáinei priemyseliiei školy
jímajú do tejmina hore označeného, treba podať na v Košiciach.

Vzorky MM
ZDARMA i® Wi\ U P E C K E, di. . (RežutSkaako i pre všetky priemyselné

odvetvia. Bratislava, Laurinská 1.

Ord. od 2. do 6. h. Wasser
399 mannove reakcie, nové in

jekcie, moderná liečba,
kapavky. K o z m e 11 k a,

ultrafialové papršleky. massáže. Tel. 2929.

.predpísanom tlačive, ktoré jako i podrobnú vyhlášku
s príslušnými prílohami dodá na požiadanie zdarma
výpravňa podpísaného riaditeľstva. Verejný súbeh.

e
obdržíte výhodne u firmy;

papiernické podniky
Žarnovica, dňa 25. júla 1927. Mesto Bratislava vypisuje verejný súbeh na

vystavenie Vajnorskej cesty valcovaným asfal
tom ,a s tým súvislé bočné práce.

Nabídky môžu sa podať do 4. augusta 1927, do
12. hod. poludňajšej u staveb. oddel. II. (Radnica
III. posch. č. dv. 78.)

F. HADRB0LEC,T‘ÄN
Riaditeľstvo štátnych lesov a statkov

v Žarnovici. \
BRNO, Rašinova ulica 2. . 02533

MUDr i. uBmmmIm — S Km um memorandá, korespon-CJ1 fr* gS | M jf - denčné lístky a všetky" obchodné tlačivá dodá Nabidkové vzorky — s podmienkami a s roz
počtovými hárkami — možno obdržať za 30 Kčs
tamtiež.

Bratislava, Palisády č. SO.
slovenských, českých a cud-

W zich autorov v "prekladoch
v originále dosiať u fy; Slovenské kníhkupec
tvo, Bratislava, Ružová 12. Žiadajte soznam!

Vám za levné ceny a v modernom prevedení:
Slovenská! kniktlačíáreň v Bratislave,
Ružová ulica 12, ktorá je najväčším závodom lo
hoto oboru na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi

(naproti kaviami Štefánii), ordinuje denne od
9. do 12. a od 2. do 4. hodiny odp. a v nedeľu
a vo sviatok od 9. do 14. hod. Telefón 28-88Plány sa -môžu prezrieť v úradných hodinách;

V Bratislave, dňa 25. júla 1927.

CVDU81 (vyšetrenie krvi) Salvarsan, KA-

J I r"aL"3 PAVKU i zastarahi najnovšími in
jekciami, pohlavnú slabosť a kož. choroby lieči

K
'
MiHiS B R ATI S L AVA,IJr SS. Patisádova 61.

(blízko kaviarne Štefánia), ordinuje pre mužov'
i ženy dopol. 8.—lú/s. hod. odpol. 1.—ó1/- h,

a v nedeľu oď V s9.—12. hod, 288
hoci nechcel, hoci sa neodvažoval uvedomiť
si príčinu, ktorá tú úzkosť prebúdzala. Chopil odhodlane jeho ruku.

Bola ľadová .„Čo vám, je, majstreľ Ste celý nejaký ne

svoj. Čo sa deje?/
5

ordinuje od 10.—11. a od 3.—5. hodine.
Bratislava, Michalská 18.„Nič... nič ... bojím

Mazeroux sa zachvel.
svoju chladnokrvnosť.

á’gŕcicifflifästci 3are svpftilh, Bka-

Tpawl&MS «s Szožísé cŕkoarofe«#
„Okno! Otvor okno!” zvolal.
A keď vniklo do izby svetlo, videl tvár in

žiniera Hippolyta Fauvillea nabehnntú 1

pokrytú hnedými škvrnami.
„Oh,“ povedal, tíško, „je inrtvý.

5'

„Bojíte sa a čoho? Vy to hovoríte tak. ako
on, inžinier, včera večer. "

„Áno .,. áno ... a z tohože dôvodu."5

„Ále čo teda?" BRATSSLAVA, ŠTEFÁNIKOVA 3.
Páni: 11,-12., 4.-6., dámy; 6.—V,7. hodiny.
Najnovšie injekcie, moderné metódy liečby
starej kapavky, Zkúška krvi.. — Kozmetika.

„Čo nechápeš... Ty nechápeš, že sa pí
lam ..

„Sto striel, hrmených!...“ zakoktal do-
zorca.

„Čo?
55

Tri až štyri minúty zostali stáť ako zka
rnenelt. ohlušení, zničení zistením najpodiv
•nejšieho a najtajomnejšieho zjavu. Potom
náhle myšlienka, ktorá mu prišla na um, spô
sobila, že vyskočil. Niekoľko skokmi vybehol
po schodoch hore, prebehol chodbu á vrhol

ŠPECIALISTA PPSE SYPMiLIS,
1»&ík'leinDné en íiožné cťiorofíii--„Či nie je m rtvý 1

„iVle vy- ste sa zbláznil, majstre!"
„Nie ... neviem ... lenže ... lenže ... mám

dojem ... smrti.""
S lampičkou v ruke stál ako ochromený

proti posteli a on, ktorý sa nebál ničoho na
svete, nemal odvahu osvietiť obličaj Hippo
lyifí Fauvillea. Desivé ticho vzrastalo v miest
nosti.

Bratislava, luché Mýto c. 9.
(nad Michal. Bránou.) Ordinuje od 4.—'[,7.
hod. odpol. Telefón 2218. B. Wasseŕmánn
krvná zkúška. Moderne liečebné metódy.
Salvarsan. 282

sa priamo do mansardovej izbietky.
Na svojej posteli ležal Edmond, syn Hip-

polyta Fauvillea, ztuhlý, s obličajom zsina
lým. tiež mŕtvy. Najstaršia absolventka Cs. pôrodníckej školy

v Bratislave, porod. asistentka 427
L. Hrušková

Dunajská ul. 2, Grôsslingova 51. Tel. Í6-76.
Chvaíne známa pečlivou odbornou obsluhou.

„Hla, majstre, on sa ani nehýbe. „Sto striel hrmených!... sto striel hrme
ných!... 55

opakoval Mazeroux.,y íem ... viem ... a uvedomujem si teraz,
že sebou nepobnnl ani raz za celú noc. A to
ma práve desí,“ neho života Perenna nepocítil takého pohnu

tia. Pociťoval / toho priamo telesnú únavu,
neschopnosť, pokúsiť sa o najmenší pohyb,

Stálo ho to premáhania, ab\ pokročil. Do
tkol sa temer postele. Hlavný redaktor Karol Hušek. — Za redakciu

zodpovedá Svetozár Kresák. — Majiteľ 6m.
podniky tiskárske a vydavateľské v Brátísfevs~ TTačOn Slov, knibtJaííertsc v8S m
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XV. riadne valné shromaždenfe.

Hl adám© ííbcc ms.tst«S.c& népftodnéf

Ucitačný oznam.

*JPpec»íailsť«( pate sagpfiitis
pohlavné á kožné choroby

Žemská a detská lekárka
MUDr Vltavská lunková

Pr V. SiDLAK %
EM. ASISTENT UNiV. KLINIKY

MUPr M. HIMHii
EM. I. asistent univ. kliniky a zástupca

prednosta kliniky

[(f&ufoéi&Btaf.

i
seot 3 inx«Ewi%g i

ZEMEDELCt
ROĽNÍCI

MALOROĽNÍCI

chcete PREDAŤ alebo
lačo KÚPIŤ

Použil* tejto poukážky
1 za ktorú pri doposlani Jen

pubých Kú 10’— uverejnili'®
Vám tri Inzerty v DROB-
NÝCH OZNAMOCH v rub
rike predaj a kúpa. Pevne

1 dúfame, r. e bes práce táto
V* í a nabidka búda mať

S úspechu.
Poukážku vystrihnite,

prilepte na Uopis na ktoroý
nspISta io chcete predať,
alebo kúpiť Inzerát sl sami S
upravíme a pripojte tento n
malý o b n o s Kú 10'— j)v známkach do dopíšu, i
ktorý nám zašlite, do admt- I
nistráclo.

Každý objednávateľ ta |
zaväzuje, že Sám oznámi i
lístkom aký mal a inzertom i
úspech,

Siatin. Sloveuskéhe |Denníka
11 . g
1 g«P!E5Biw»«aMMiWw.i»iiitiswira— in.i'nsuamflr

Pozvanie

CESTA P© MINULOSTI

LEKARB


