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Hočnfik X. V Bratislave, v sobotu 8. augusta (srpna) 1927. Číslo 178. a

Nlifnnrf rpriľnani?srip ne PrísIu® kroky, aby sa im vyhovelo®, kým príslušné vládne nariadenie hude vy- Dnešná móda .nuiilU u aam&atsc «.Cil(S3i\K| a] e ,do teraz sa nič nestalo. dané, aby dostalo sa slovenskému zeme

úradovne pre poisťovanie robot- Preto je treba znova a dôraznejšie žia- delstvu v správnej komisii Zemskej úra- ZJ^\
O 1* I dať, aby Zemská úradovňa ako nútený dovne primeraného zastúpenia, aby už raz ta,® 7

ľl! KOV V Bratislave. Sväz nemocenských poisťovní na Sloven- bol koniec tejto krivdy na slov. zemedel- í V
Y Bratislave, 5. augusta.

sku Prestala fungovať, a do tých čias, stvu páchanej. Kofieta. J l
Akonáhlé začalo sa prevádzať sociálne f \ f/k X. fj

poistenie a pociťovály sa jeho následky v i® sassuS*Alltel / 1
praktickom živote, hneď všetky politické © |f lllWlfilsií i jí ľ /
strany, boly jednotné v tom, že ho treba nrfT.n jre gmei m v_3i \ l (
účelnou novelizáciou priblížiť a do šúla- SUbÍ wITMb • / js^c^Ä.-ľ--
du uviesť s terajšími hospodárskymi a Me®i’arslsá Vláda 8iepr©p«äSÍe WlfeOSSí8ý Okamih. ~ S ,8íí©!ľ©©m
výrobnými pomeranú. Republikánska stra- RaSlOWOrtl Žiadny člen wiády, ' Jna po mnohomesačnej práci a četnýoh po- - / / - ~

1 h
radách odborníkov z celej republiky vy- g. 7. Budapešti, 5. aug. AJ / j
pracovala novelizačný návrh, ktorý sa bu- Na svojom letnom byte prijal ministerky predseda gróf Baíhlen redaktora \ / ‘ ” U
de na'jeseň pojednávať v parlamente. Ač- »Az Esíu», ktorému hovoril o revízii írianonského miera a akcii lorda Rothennera v, J'-.\ V rv\,
koľvek súhlasíme vo všetkom s týmto ná- zásade toto: f\ \ 7 \
vrhom, ktorý poistenie zlacňuje TeSí ma, že sa anglická verejná mienka tiež zaujíma o mierové smlnvy. Uhorská ' *

/ / aX
0 . 30—35 p r o c. bez toho, žeby po- vláda je však vzdialená tejto akcii a nakoľko viem, žiaden uhorský minister s Rother- " * (T U ,

* J / \ \
iste n c i boli na svojich d ô c h o - merom o nej nehovoril. Akciu o revíziu mierovej smluvy trianonSkej vedie len maďar- č.

‘ ° -k *
•

", \r-‘

do Ch z k r á t e n í, predsa máme
'

ešte verejnosť alebo svetová tlač. Uhorská vláda je vlak presvedčená, že mierová snila- *

*'

‘ ”

rvláštne soeriálne nožiadavkv slovenské va nvúsi byť raz revidovaná, čo nie je žiadnym tajomstvom, lebo tato sminva obsahuje
.

’ p ' ťažké nespravodlivosti, ktoré nesmú zostať za žiadnych okolnosti na večné časy. Ale — Kde si, prosím ťa, dávaš šaty?Na prvom mieste je to reorganizácia Zem- -
as dosiať nena(Iišielj aby maďarská viáíia vystúpila s 'požiadavkou revízie mierovej - Pod čapicu.

skej ovne pre- pois ovanie ro. o nivo\
smluvy. Musí to byť najsamprv verejná mienka sveta, ktorá musí prísť k názoru o jej ——— ——

v Bratislave. nespravodlivosti. Svet musí videť, žo mier ajednaný v Träanonc nie je schopný zaistiť e
Zemská úradovňa, do 1. júla 1926 nosi- trvalý mier. Otázka revízie mierovej smluvy sloji teraz v popredí záujmu svetovej tla- blískom Oriente.

teľka všeobecného nemocenského poiste- 5e a preto ju i Rothermerovskú akciu sleduje gróf Itetfelen s najväčšou radosťou. Exkurzia štát. obchodnej školy v Debilnej na.
nia a. úrazového poistenia zamestnancov Ministerský predseda maďarský ešte raz opakoval a zdôrazňoval, že postavenie

’

Balkán,

priemyselných a obchodných, stala sa po maďarskej vlády nie je ešte zrelé k vystúpeniu, a poukázal, že vláda akiste vyčká naj- Dňa 20 , júla t. r. sa šťastne vrátila výprava
zavedení autonómnych nemocenských po- priaznivejší okamih, ktorý neprepasäe, aby začala vyjednávania v záujme revízie miera. 28 žiakov a profesorov st. obchod, školy v Dob

t _ . sinej z trojtýždňovej cesty po Balkáne. Navští-Istovm len poistovnou úrazovou. Aby sa vila Budapešť; Zemun, Belehrad, Sofiu, Carihrad,
usnadnil prechod jej činnosti a právomoci _ „ „ „ « v\a , , , Skutari v M. Ázii, Burgás, Varnú, Bukarešf a
na nemoc, poisťovne, stanovené bolo § (0S8 Ká cez Sedmohradsko a Podkarp. Rus sa vrátila!

379. zákona o sociál. poistení, že bude do- domov Cs. vyslanectvá a konzuláty Pripravily

časne vykonávať funkciu Sväzu pre ne- B* W|0diláW3HÍÍJlP S Vara“ vš“kľk príjemnému pobytu^
mocenské poist ovne na Slovensku. Tato sr® bpvs m b a mww es

poznaniu miesta, zjednaly aj potrebné slevy
dočasnosť trvá už vyše roka, ačkoľvek je DOSiaľ nedostala Žiaden BláwrS na oidnoiíenie dipiSOSnaSielíýcS? StykOWa jazdného a vďaka tejto ochote absolvovala ex
to dosť absurdné auto nomn ý m orgá- Ciseriit v prejav© k novinárom kritizuje Chamberlaina.
Hom. snômOzrlllt VOlull ioíl iÚSlI*6CIÍ3.« _ ani fpn krvndíľktnr v trsimvävi v v

• Ale nás pri tom zaujíma druhá vec . ,
Z Moskvy, 27, augusta.

_ chodných stykoch so soyietským svazoni. syetli žiakom, že o päť—desať rokov budú zasAic lids pri lom zaujíma luiui* .-c. Ľudový komisár pre zahraničné veci Ghamberlam vyslovuje mienku, ze i za upi- Maďarmi a záplava zástav a plakátov pripomí-
Zemska úradovňa svojej funkcii svazovej áičeiin prijal zástupcov tlače, ktorým hovo- nej neistoty o bezpečnosti a nedotknute!’- nala stáie, ako vášnivé reaguje Maďarsko na ro

vykonávajsvoju právomoc aj nad poisten- vorfl:
*

sovietskeho majetku v Análi! mohlo by thermerovskú akciu. Po dvojdennej ceste po Du

sku ni"c'niák)
S

rokn í cľl q
11&

všetkých Zaujíma vás zaiste otázka, čo znamenajú sa obchodovať ako predtým. To je ovšem exLrľia'ľadínľuTítSľ''ľLonľc a
s vil uic maio. v oku noio ysexisj cn cj1ýryj ktoré sa ocily v zahraničnej tlači o mierne povedané základný omyl. Nesmie sa druhého dňa v Sofii, kde v sprievode a s vojen-nemoc, pokladníc JJi.aía osoh údajných anglickýcli návrhoch sovietskej zabúdať, že diplomatické styky boly prern- skou hudbou bola vedená z nádražia do Obchod
toho členov7 zemedelskýCh bolo 103.577 yjády na obnovenie diplomatických stykov sená a obchodná smluva zrušená z vôle n6i komory a za prítomnosti zástupcov čs. vy
osôb, v roku 1922 bol tento pomer 30G.710 q v5>kon «r3faninu díj, slanectva. sofijslkych úradov, skol a studentstva
—motto ncňh ,t vni-i, 1Q9Q nmnor OOR

sovneiSKCLvo svazu s \ e! kou BxnaEioa. bo britskej v lány. boja pj-iYÍtana. ako prvá slovenská skolska vy-v i oku iu~o pomer ouo.iou vietská vláda žiadnych takýchto návrhov ne- Musím vyhlásiť, že až dosiaľ uedosly od prava v Bulharsku. Večer bolo pre ňu pripravený
84.287 osôb. Dla trojročného priemeru holo obdržala. Pokiaľ ide o reč, ktorú sir Cham- nikoho žiadne návrhy na obnovenie diplo- banket v reštaurácii čs. pivovaru. Na nadšené
zemedelských poistencov asi 100.000 osôb, berlaim mal 28 . júla v dola3j íreba matických stykov Anglie so sovietským yMdnych hostiteíov odpovedel vodca vý

pripomenúť, že sú v nej predovšetkým ob- Ruskom a to ani oficielné ani polooficielné. nosF pAĽému
3

obdiod-'
puzueme siozenie splavnej Komike z,iui- yyklé útoky na sovietsku vládu, ktorými sa Je ovšem samozrejmé, že sovietská vláda by ného gymnázia pre školské múzeum veľkú po
skej úradovne, ktorá, opakujeme, vykoná- mgjý verejnosti Veľkej Británie zakryť tie bola každej chvíle ochotná k vyjednávaniu o striebrenú misu s venovaním, darovanú exkurzii
va svoju právomoc aj nad zemed.. poisten- neprípustné kroky, ktoré anglická bonzer- obnovení diplomatických stykov, ak by brit- s

P.ra^
ou továrne »Sandrik». v St. Hámroch. Ho

cam!, nájdeme, že medzi 18 členmi ma ze- vatíTOa vláda podnikla a podniká proti so- ská vláda jej skutočne takéto návrhy predo- Slovád’ z Buibaťr po
’

medelstvo 2 zástupcov (1 zamestnanec, 1 vletskému sväzu, ako na pr. prepadnutie vy- strela. Soviety by ovlem pri tom žiadaly zá- rozumejú.
zamestnavatel) a lesníctvo vôbec žiadne- slanectva v Pekingu, prepadnutie budovy ruky, že nebudú sa už opakovať tak nepri- Pobyt v Carihrade bol pre oneskorený od
bo. Resumé; povinnosť v % právo v 1

j0 . Arcosu v Londýne a iné. pustaé činy, ako na pr. prepadnutie Arcosn Jázd lodi predĺžený na 5 dní, ale bohaté výplne-
Tento nepomer trvá už vyše Okrem toho reč Ohamberlainova obsahu- atď. Sovietská vláda by vítala každý skutoč

roka a nemožno s je-dnať nápra- je odsek, ktorým sú úplne uvádzané v omyl ný krok, ktorý by podporoval vec mierna slanectva boli žiaci zdarma ubytovaní vo velko
vu, Rozhorčenie nad podobným odstrko- široké vrstvy anglické a tiež t. zv. jej ob- odpovedal záujmom najširších pracujúcich lepom lýceu Gaiata Serail, najkrajšej to tureckej
vaním zemedelstva a lesníctva vzrástlo do chodné miesta. Tento odsek pojednáva o ob- vrstiev, škole vôbec, kým ostatné výpravy v hoteloch... J , , . . platby za nocľah horentne ceny (az 15 tur. liber
tej miery, ze parlamentní zástupcovia ob- -- za dj^ne).
fianskych strán (posl. Petrovic, pqsl. La-

BsiCTiS’skŕaB f©«uí»IISíw Pnrada wláfiäw Lo<í >>cel io>> terstského Lloydu sa zastavila
bav, posl. Mičura) uznali za nútne navSti- PP@* 8®en8 SK@S S ©§3ilSS0E«lf POraaa raKUSKej VIBQy na ceste z Carihradu do VaTOy a 0desy na 1

viť ministra sociálnej pečlivosti a predlo- na »**««••> * defi v Burgase a vďaka tejto zastávke mohla
Žiť mu memorandum v ktorom žiadajú sfci. Z Varšavy 5 augusta. M. Z Viedne 5. augusta. exkurzia navštíviť saliny fy pri -Burza*... , , j. ’

, , , . _ . „ ... , T7 „ , , ... . . su, kde bola pravé po dvojmesačnom zraní »soť
vyzdvihnúť terajšiu správnu komisiu Zem- Prezident republiky, ktorý cestuje zaped- Včera bola ohlásená porada, vlády s opozh ná žefiw> Kúpanie vo Varne bolo menej pekné ne?
skej úradovne a nahradiť novou, ktorá by ným Poľskom, prišiel včera do prístavu Gdy- oiou. Za vládu zúčastnil sa porád spolkový y Burgase, lebo prudká leja zakalila naraz more
zodpovedala zastúpeniu jednotlivých vý- ne. Pri recepcii usporiadanej starostom me- kancelár dr. Seipel a miestokancelár Hartleb, a okamžite

_ vwirápdnila nádhernú morskú
_ pláž,

fobných složiek na tejto sociálnc-póisťo- ) sta zdôraznil prezident, že Poľsko musí plne Predmetom porady bol predovšetkým podklad greplpenú
lázeňskýtmi hosťmi, z veľkej čiastky

vacej inštitúcii Slovenska. Intervencia bo- využiť svojho morského pobrežia. Pripome. obecnej stráže a zakročenie spojeneckej vo. e^J
n1 '

. j a, . -i v v ... -
la ešte v marci a minister »pozorne vypo- nul, že Poľsko svojím námorným prístavom jenskej kontrolnej komisie ý tejto veci. Zai- exkurzii pdbyt vo “nfev
ČÚI všetky jiožiadavky a sľúbil, že podnik- v Gdyni vynútilo si prístup do šíreho sveta, trá sa v poradách pokračuje. tomto dosial nedocenenom kúpeľnom mieste, ale

Ti 17 T J T J T 77 T AT 1 naiäie ovládalo franpúzHky i svetový trh I svoju kariéru začal ’ako prosateur a už
j

akademika ako nástupca maaikýza ide Se-
x X7 LJ J. JLt Lí JĽ/ 1 1 V vesejohemý. .Všetko totiž, čo títo dívaj a v tomto literáimom odvetví ukázal sa vaľ- gura.

šťasíni milenci vesdlýj Múzy divadelnej kým a mirnoriadnym talentom. Slohová Jeíhlo. idiramatická kariéra bola veľnúl
postavili v Paríži na divadlo, nastupovalo jemnosť príznačná pre jeho prvé lilterár- rýleíhla. A ibodo to prirodzené, vedel nájsť

KOS)©ft ía© rK©fS. odtiaľ cestu do sveta a to nielen na stále ne práce, prejavuje sa i v dialógu jeho kb- to, čo sa obecenstvu páčilo, čo ho niekedy
Nedávno zosnulého francúzskeho drá- scény veľkých miest európskych, ale i do meddi, ktoré Gaillavet iste konštruoval a i hnevalo, aie vždy dobre .zabávalo a hlav

«atika Róberta de Flers poznajú i ste i malých divadiel vonkovských, ba nie ráz Rdbert de Flers naplňoval život a zdobil ne vedel i tie najvážnejšie spoločenské
?áší divaidelní návšteviníci, ktorí videli vtipný dialóg Flensa a Caillavoťa z úst fasádou vtipu a idáalogidkej jemnosti. problémy nie snáď výstižne riešiť, ale
lúaf jeho veselohry »Láska bdie», »Ro«- ochotníckych 'diletantov príjemne zabával Skoro Po svojom prvom vstupe do dl- vtipne odbaviť. A to stačí, ba to bolo a Je
tešná príhoda* a »Králľ». Iste pri sipo- málomeistské divadelné obecenstvo. ‘ vadia stal najvýznačncjlším a najúspešnej- pre nenáročné divadelné publikum viac
''lienkach na.tieto veselohry pripamätajú Róbert de Fleris, ktorý podľahol pred ším 'dramatikom spoločnosti v tretej fran- ako vážny rozklad a vážne rozriešenie to
•i rozkošné a jemné erotické scény milen- ndakbíľkými dňami svojmu isťarému rheu- oúizskej republike a pred vojnou nebolo ho, čo by u nás a ľudskú spoločnosť malo
•ov i manželov, vtipme skornstruované ko- matáizmu, ktorý zasiahol i jeho srdce, bol iste v Paríži dramatika, ktorý by bol mo- najviac zaujímať a zamestnávať. Kto chce
wické i vážne situácie .a hlavne rasové .po ešte len 55-ročný. Zdá sa, že svoje divadel- hol vyťažiť toľko izo svojej drámatickej, mať úspech a kto ho hľadá, nesmie nikdy;
•rancúzaky elegantný vtip, ktorý sa nepo- né úspechy podelil po svojom tesťovi Vie- činnosti ako Róbert de Flers so svojim chceť od obecenstva, aby vážne rozmýšľa
íftiilo ešte žiadnemu spisovateľovi napo- torienovi Sardouovi, ktorého dcéru Geno- spooSnikom. Že si dovoľoval niekedy i sa- lo, lebo také rozmýšľanie je vždy viac-mc
ftitolť ani dostihnúť, ak nie je náhodou vieva Sardouova. Ten totiž v 80. rokoch tyricfcý výsmech tej ’ spoločnosti, u ktorej nej práCou a tu divadelné obecenstvo huď!

Francúzom. A hlavne tento vtip a plynný minulého storočia ovládal’ neobmedzene bol ako autor v najväčšej obľube, tomu nenávidí alebo sa jej vyhýba bez záujmu,
ttäkký a situáciu i charakter osoby vy- so svojimi drarmatmi i veselohrami temer nikdy neškodilo, naopak. Napísal tiež ko- Preto obecenstvo malo a má Flersove ko

stihujúci dialóg je chiarakteristiCkou všetky boulevartíhé scény parížske a od- medu »Zeloný frak®, v ktorej sa vysmial medie ráldo, lebo tento nemá voči nemu
wámkou všetkých Flersových komédii, ne. tiaľ i veľké scény v druhých europských »Fran)cúzisfcej akadémii* a nebolo to dlho žiadnych nárekov.
ktorých spolupracoval so svojim literár- mestách. Sondou bol a je považovaný za potom, čo sa Paríž na tejto komédii zabá- Róberta de Flers mali radi i divadelní
Qym druhom tiež už zosnulým Caillave- divadelného veTkopriemysellnika a tento val, keď Róbert de Flers vstúpia medzi riaditelia, lebo im jeho veselohry plnily
8o*n. Tvoril s nim dramatické spetočen- titul podedSl po ňom i Róbert d© Flers, členov najväčšej literárnej Inštitúcie a domy a vrecká. I tým najmenším šnúram
•«»>. Mo®é -a aaáóiaweé- "W&Ň: -Mol pôvodne juristom- latanámu oblicíkal «i tiež isetehý inak f-ranciizskeho žaMo. .ľBozkosoá ~ aríhoda./) aMae



pripomína ďalej, 2c podľa 51. 313 ver&ailleske)
smluvy patrí nabudúce právo dozoru nad Ne.
meckom Spoločnosti Národov.

II

„PRE VÄS - PRE KAŽDÉHO“

I Remingíoii Poríable
I Malý písací stroj s veľkými vlastnosťami.

I Remington písacie stroje spo!. s r. o.

§ BRATISLAVA, NITRA,| Grôsslingova 24, Podzámecbá 63a, Mlynská 2

S Prahy, 5, augusta. a chviFami má nervové záchvaty, zapiera.
O výsledku vyšetrovania detektívov Z vražedlnej aféry Michalkovef a jeho

vyslaných z Prahy za pomoci miestnych spoločníkov budú i tlačové aféry, lebo

orgánov na mieste zločinu, ktoré bolo Si- Večerník Národnich Listov podal na Čes

korským označené, nedošlo do 20. hod. ké Slovo žalobn, pre článok, v ktorom sa v

žiadnych zpráv. Medzitým však v Prahe súvise s aférou dotýka Národných Listov,

pokračovalo sa vo výsluchu a po nočnom Z Košíc, 5. augusta,
vypočntí priznal sa konečne i Mächalko, že Nietóolfcoičlenovál výprava košického

Margita* Vorôsmartyová stala sa obeťou policajného riaditeľstva s okresným poli

vraždy, ale zo zločinu vinil Sikorského, cajným inšpektorom Žigmundom na čele

ktorý vraj k nemu bol nabádaný Helenou odcestovala v piatok na Štrbu aby sa zú-

Sikorskou, sestrou zavraždenej. Teraz je- Sastníla pátrania po mŕtvole Vorôamar
dine dr Elepetár, ktorý chviFami zúri tyovej.

Ctk. Z Varšavy, 4. augusta.
Dnešný »Kuryer Poranny» oznamuje, že

československá vláda dala už svoj súhlas k
vymenovaniu doterajšieho šéfa kabinetu v mi.
nisterskom predsedníctve dr. Grzybowského za
poľského vyslanca v Prahe.rnrosne vymedzený program nútil yýnjraýu pobe

.raf sa ďalej cez Ruščiik a Grargiu na Dmn do

Butorešti, kde sa jej oibetave ujali rumunskí štu
denti a sprevádzali ju po múzeách a aeronan
tiokej výstave. Žiaci boli tiež prítomní slávnost
nému otvoreniu rumunského parlamentu. Riadi
teľstvo rumím, dráh rezervovalo našim študen
tom osobitný vôz a tak cez Ploesti, Sinaiu, kde

práve zomieral rumunský kráľ, cez Oradea Mare

a Košice sa výprava vrátila domov zdraya a

veselá, naradovaná z bezvadne absolvovanej bo

hatej cesty. „ . , , .
Ministerstvo dopravy v Belehrade nepovoľu

je toho roku naším študentským výpravám sle

vy vraj na podklade reciprocity, iba ak sa vý

prava zdrží v SHS. najmenej 2 týždne. Násled
kom toho exfanzie, majúce v programu okružní;
cestu po Balkáne, sa SHS. vyhýbajú Na lodi
»Saturmis» dunaj. paroplavebnej spoločnosti ce

stovalo z ČSR. do Bulharska po Dunaji 5 výprav
asi o 260 účastníkoch a žiadna z. nichwnešla cez

Juhosláviu ale videla ju len z paluby. — Ak sa

majú uskutočniť krásné reči o vzájomnom po

znaní, prehovorené pri februárovej návšteve iu
hoslávskei vlády v Prahe, bude nezbytaé zmier
niť tieto opatrenia a poskytovať u nás i v SHS.
aj tranzitným študentským exkurziám najmenej
také výhody, aké im dávajú ochotne Nemci, Ma

ďari, ba aj Turci.

Pilot Wagner dosiahol na hydroavion#
»3VIerkur» nového rekordu pri zaťaženi 29OR

kilogr®mov. Uletel lOO.kilometrovou hodino
vou. rýchlosťou 190,5 kilometrov. Doterajší
italský rekord bol. 176.05 kilometrov.Koniec ženevskej odzbrojovacej

konferencie.
Spoločné vyhlásenie vieakých íroch delegácií. — Nová konferencia

sa má sisť pred augustom 1931. ä'k. Z Paríža, 5. augusta.
Komunistický sväz svolal shronmždenie

ľudu, na ktorom sa manifestovalo v prospech
na smrť odsúdených italských anarchistov
Vanzettiho a Sacco. Viacerí rečníci na
pádali veľmi ostro vládu Spojených Štátov.
Shromaždenie sa usnieslo, aby v prípade po.
pravý proklamovaná bola pre celú Franciu
generálna stávka. Po shromaždení došlo me
dzi manifestantmi a políciou na boulevarddch
k srážkam, pri ktorých bolo 13 manifestantov
a tiež toľko strážnikov zranené.

Čtk Zo Ženevy, 4. augusta. tím stavby válečných radových lodí, t. j. pred
Dnes predpoludním bola záverečná schôdza mesiacom decembrom 1931. Vyhlásenie končí

odzbrojovacej námornej konferencie, na kto- týmito slovami. »Delegati želajú si, zaznarm,-

rej všetci traja náčelníci delegácií vyložili dô- x»ť oficielne.svoje presvedčenie, ze ťažkosti,
voidy, prečo ich vlády neschválily dohodu o ktoré sa objavily, nesmú byť vysveUovaue
obmedzení námorného zbrojenia. Konečne zá- taiŔ urobily koniec usiliu, ktoré em -

stupca Spojených Štátov Severoamerických k novému obmedzeniu námorného zbro-

Gibson, ako predseda konferencie, prečítal J ema-JNaoPak d'UífJn 1

dele-ga.tl
spoločné vyhlásenie všetkých troch delegácií. ký dohody, ktorých bolo _uz dosiahnuté, umoz-
V tomto vyhlásení sa hovorí, že delegácie sa n

.
ia nájsť podlí na ktorej by sa podarilo smie

dohodly naznačiť svojim vládam vhodnosť riť rozchádzajúce sa názory a ze povedú k

úmluvy medzi štátmi, ktoré podpísaly odzbro- skorému uzavretiu dohody o obmedzení stav

jovaciu úmluvu washingtonskú, aby konferen- ky pomocných lodi, dohpay to, ktorá by vy -

cia, ktorá má byť svolaná podlá tejto úmluvy, volala nie malé uspokojenie a ktorá by bola
konala sa už pred mesiacom augustom r. 1931. priaznivá citom vzájomnej dôvery a dohody.

Tým by bolo umožnené, aby rozhodnutie, Po *<>“*0 vyhlásení odročila sa konferencia na
ktoré by táto konferencie urobila, mohlo vstú- neurčito,
piť v platnosť ešte pred eventuelným započa-

Národné slávnosti. Dni tohoročných
Slávností sa blížia. Ani celé dva týždne a
rpeitnovejc sa oblečie db slávnostného i’ú

ciha, aiby prijal vzácnych hostí z blízka i z

ďaleká, ktorí prídu klásť účet z vykona
nej práce d prídu sotstavlť program do
budiúcna. PtrfkŠu okriať, osviežiť sa a <ľ°

svojich krajov ponesú pozdrav slovenské
ho Petrovca. Dni slávnosti, národného
sviatku sú predo dvermi. Iste nebude 'Slo

váka, ktorý brade mať možnosť, aby na
tne neptrífétel.

vé shxomažtlenie a uverejnila ohlas, kto
rým vyzýva všetko americké robotníctvo,
aby previedlo v utorok 12-hodinovú gene-
rálnu stávku ako protest proti poprava
Sacco a Vanzettiho. Pretože sa očakávajú
výtržnosti, sú velké domy v bankových

Kh. V Bratislave, 5. augusta. Lebo keď si takto p. nunciusa získal,
Pán Maoháček nedal sa presvedčiť nahovoril mu, aby nerobil proti biskupom

mojimi dôvodami o neslovenskom smý- ničoho, aby nám maďarónov nechal na
Účastnici národných slávností, ktoré slaní nelb. kardinála Csernocha. Nuž teda krku. Tým chce docieliť aj to, aby dôchod

nebudem sa v tejto veci viac hádať s pá- ky ostrihomského biskupstva aj on dalejfvudú vydržiav’ané dňa 14. a 15. t. m. majú
podľa riešenia ministerstva premávky 50

sTavu na všetkých štátnych dráhalch1.
nom Macháčkom, len zacitujem ešte, čo ťahat mohol, a aby maďaróni na farách a wy. Z W a s íi i ng t o n u, 5. augusta.

Silné stráže tajných policajtov obklopí iypísali o neb. kardinálovi Csernocbovi Slo- na biskupských stolcoch aj ďalej agitovať
venské Ľudové Noviny (orgán Jurigu a mohol proti českosl. štátu. Tak sa vďačí aj*

pracovňu štátneho tajomníka K c H o g a, aby
ho chránily. Polícia sa totiž dozvedela, že nie
ktorí fanatici rozhodli sa pomstiť za to, žet

vláda Spojených Štátov nechce zakročiť u gu
vernéra štátu Massaohusetts Fullera v pro.
spech Sacco a Vanzettiho,

Tománka teda politických kolegov Ma- maďarskej vláde, a rohí si tam zásluhy.
cháčkových) 29. fehr. 1919. Stojí v týchto Pri tom smeje sa do vlastnej hrsti, že ja-de. Dňa 15. augusta bude sa vydržiavať

mimoriadne valné shromaždenie Sloven
skej banky v Šíde. Na programe je valorí
eáteiia nemiorvitositi a riešenie o upotrebe
ní sumy zo zvýšenej hodnoty.

riovináoh doslovne; ký cm je chytrák a jak hlúpi sú všetci Slo-

Rýpalstvo prímasa J. černocha proti česk. Česi, ktorí sa dajú takto za nos

slovenskej republike. I posiela viedeňského núnciusa do Pra-
Pamatame sa ešte všetci, jako kázal jí. by k p. Masarykovi, ahy tento maďarón-

Černoch svojmu kňazstvu, aby proti Če- sk’ych biskupov aj na ďalej trpel. Upozor
chom bojovalo, proti rodiacej sa našej re- čujeme p. prezidenta, aby bol na stráži, a
publike agitovalo. Slovenskí kňazi oliva- aby sa nedal oklamať Skaličanovi, čo má
litehnou neposlušnosťou odmietli jeho roz- jen pavúlz za tým uchom. Lebo keď by sa
kazy, a tak zostal v hanbe. Chcel náš štát nechal oklamať, agitácia proti nášmu
hneď v kolíske zahrdúsiť; no nepodarilo gľátu viedla by sa ďalej, a slovenské cir
sa mu. Avšak p. Černoch nadarrno je kevné majetky okrádené by bdly maďa-
Skaličanom. Hovorí sa, že každý Skaličan rónmi, jako sa už okrádajú a do Pešti od
má za uchom drevko, ale černoch že má náäaýú atď. Tento článok napísaný je eve
celý pavúz! To sá zase dokázalo. domifm Hady kat. kňazstva slovenského,

*

České gymnázium v Juhoslávii? »Ju- Podľa zprávy, ktorá došla včera ve

čer bolo v bani západokentuckej uhoľ
nej spoločnosti v Clay zasypaných po
výbuchu traskavých plynov asi dvesto
baníkov. Podľa prvej zprávy sa súdi, že
z týchto dvesto baníkov ich 75 zahynulo.

hoslávští Čeohoislováci» prinášajú článok, v
ktorom horlia za založenie českej strednej
školy v Juhoslávii po vzore peíroveckéhioi
gymnázia. Poneváč však pisateľ vidí, že
na tento čas tá myšlienka nie Je uskutoč
niteľná, odporúča, aby na štátnom reál
nom gymnáziume v Daruvare (stredisku
Čechov) bol zavedený ako neohligátny
predmet aj český jazyk a to aspoň v niž
ších triedach. Absolventom nižších tried
odporúča gymnázium v Petrovei 'alebo
učiteľskú školu v Palkrálci; kde sa už mi
nulého roku vyučoval aj český jazyk. Dľa
niektorých príznakov dá sa predpokladať,
tu aj na slovenskom gymnáiziume v Pe
trovej bude zavedená čeština áko nepo
vániný predmet, ako to bolo aj za riaditeľa
Jóžu Širmeka.

Verní slovenskí kňazi skrze viedeňské- jejžto hlavnými členmi sú: F. Juriga, An
ho p. nuncáusa obrátili sa na Rím, aby drej Hlinka, Fr. Jehlička, Ján Vojtaššák,
veľkí nepriatelia Slovákov, terajší biskupi, Tomáš Ružička, Karol Kimeťko, Jozef Bu-

— F aIošné chýry c osobných zmenách na
pol. riaditeľstve. Oproti zprávam niektorých
bratislavských i pražských časopisov o osob
ných zmenách na bratislavskom policajnom
riaditeľstve, podľa svojich spoľahlivých infor
mácií konštatujeme, že pol. radca dr. Benda
nie je prednostom oddelenia pre štátnu bez

pečnosť.

ktorých nám maďarské vlády natisly, bo- day, Anton Hromada atď.
li odstránení. Rím na všetko pristal, vše- Toto myslím stačí.
tko nám prisľúbil, lebo Slovákov má rád.
Avšak zamiešala sa do veci stará Uška,
odrodilec Gemoch. Vojenská koEitralraá komisia

v Nemecku presfaia fsipg^vag’.Tento človek vie, že ku srdcu dostane
sa človek najlepšie cez žalúdok. Vedel, že
vo Viedni je hlad, a že aj pápežský nun
cius hladuje. Čo neučinil? Poslal mu po
traviny. Dr. Pavel Žlška zakročil u mini
sterstva, aby sa tie potraviny z Ostrihomu
do Viedne previesť mohli. Dr. Žiška je
náš človek a nezbadal, jak čierny je cieľ,
ku ktorému ho primáš upotrebil. Starý
falošnik oklaanal aj ŽiSku, aj vládu, aj
nunciusa a oklamať chce aj p. prezidenta
Masaryka.

— Československé lietadlo nepolelí do Ame

riky. Ako oznamuje ústredie Masarykovej le
teckej ligy v Prahe, nezodpovedá pravde zprá
va istého pražského večerníka o chystanej ce
ste lietadla nazvaného »Praha» do Ameriky;
Ústredie nevie nič o vyjednávaní s mestskou
radou pražskou, aby zo svojich prostriedkov
povolila 150.000 Kčs pre let čs. lietadla do No

vého Yoi-ku. Zároveň oznamuje miestna sku

pina Masarykovej leteckej ligy na Smíchove,
ktorá v týchto dňoch vydala ohlas pre uspo
riadanie sbierok v prospech zaoceánskeho le-i
tu Cs. lietadla, že propagátori tohoto letu pru
šli k názoru, že najmä po stránke ťeéhnickeji

bolo by treba veľmi pečlivých príprav, abý
podnik neztroskotal. Preto svoju akciu zasta
vila a žiada, eby ebierky pre zaoceánsky.(>
Praha—New York holý zastavené. „

— Záhadné zatknutie mestského pokladní
ka v Bratislave. Vo štvrtok prcdpaludiiim
bol bratislavskou policiou zatknutý v úrad
ných miestnostiach na radnici kontrolór mes.-
skej pokladnice Jozef Czere. Ako sa dozvedá
me, nie je podozrelý z deliktu rázu kriminál
neho, ale skôr bol zatknutý pre delikt poh

tichý. Czere nie je československým štátnym
príslušníkom a nebol preto v úrade potvrdený
pá. mal byť zo služieb mesta prepustený. To sa
však nestalo, lebo mestské zastupiteľstvo za

ujíma v týchto prípadoch zvláštne stanovisho
voči rozhodnutiam ministerstva vnútra. Ďal
šie podrobnosti o tomto zatknutí nie je mož

né predbežne uverejniť, aby priebeh vysetro
vania nebol rušený. ...

— Jedon z vrahov cárskej rodiny skončil
samovraždou. Do Varšavy došla z Charbinu
zpráva o samovražde známeho člena Ceky Jo

zefa Azana. vraj jednoho z vrahov cára Miku

láša. Azan bol v poslednom čase čienom sprá
vy východočínskej železnice.' Príčinou jeb
samovraždy bolo vraj nervové rozrušenie.

— NOvá vyzvettočská aféra v poľskom Sliez
sku. Varšavský »Kurier Poranny® oznamuje,
že v Kráľovej Huti v poľskom Hornom Sliez

sku bola objavená široko rozvetvená v 5rz7'
dačskú organizácia, ktorá pracovala pre

Ne
mecko. Bližšie podrobnosti o tejto vyzvedač
skei .afére .sň iĽtomé.júaittxUi

Čtk. Zo Ž e n e v y, 4. augusta.
Minister zahraničia Briand zaslal Spoloč

nosti Národov v hodnosti predsedu veľvysla
neckej konferencie dopis, v ktorom oznamuje
skončenie činnosti medzispojeneckej vojen
skej kontrolnej komisie v Nemecku a podo
týka, že u spojeneckých diplomatických za
stupiteľstiev v Berlíne holi dosiaľ ponechaní
vojenskí experti pre zaistenie definitívneho
riešenia niektorých dosiaľ nevyriešených otá
zok. Ide o pobrežné baterie a opevnenie Ne
mecka, tajné vojenské spolky a vývoz nemec
kého válečného materiálu. Minister Briand

Čtk. Z B u k u r e át i, 4. augusta.
Vladárska rada prijala dnes v kráľovskom

paláci v prítomnosti ministra zahraničia Ti
tulesca tých členov diplomatického sboru,
ktorí sa zúčastnili ako delegáti joohrebu krá
ľa Ferdinanda. Vladárska rada vyslovila im
oficielne svoju vďaku za túto pozornosť, pre
javenú Rumunsku. Bol to prvý styk vladár
skej rady s diplomatickým sborom.

Filharmónia a A. P. S., ktoré vykonaly tiež zá
jazd do Uhorskej Skalice. Pre budúcu sezónu
sdružily sa A. P. S., Pevecký krúžok legionársky
a Zora so Slovenskou Filharmóniou a prevedú
Vitézslava Nováka »Bouri». K nej pripoja sa vo
kálne sbory, ktoré budú určené pre pražský hu
dobný festival Peveokej obce československí sta
novený na Veľkú noc 1928. Osvetový Sväz pre
Slovensko v Bratislave (Radnica dv. ,č. 15), žia
da menom týchto sdružených spolkov sloven
ských skladateľov, aby mu do 15. augusta 1927
zaslali láskavé svoje ktoré by sa prc
viedly jednak pri spoločnom koncerte v Brati
slave a jednak všetkými spolkami slovenskými
pri íestivalu v Prahe. Sbor môže byt buď smie
šaný alebo mužský alebo ženský bez sprievodu
a na ľubovoľný text slovenský. Súťaž sa nevy
pisuje, pretože sa predpokladá, že svojou hriv
nou k spoločnému dielu 'Ochotne prispejú práve
tak skladatelia, akú sa chopia pevecké jednotky
nacvičenia sborov. K tomuto veľkému a spoloč
nému úkolu je treba výdatného a ukázneného
pevectva ako aj hudobného telesa. Je nútno roz
množiť ich rady. Činíme výzvu ku všetkým tu
najším dámam a pánom, ktorí miľujú spev a hud
bu, aby sa ešte teraz prihlásili do jednotlivých
sdružených spolkov, a to, do Akademického Pe
veckého Sdruiženia (Bratislava, Filozofická fa
kulta, Reichardova uh), do Zory (Učiteľský ústav
Lazaretská ul.) a do Slovenskej Filharmónie
(tamtjgž). Spoločná idea istotne povzbudí k spo
ločnej práci všetkých.

hliofilom a sherateľom knižných vzácno
stí.

»Kráľ» na nohy a kaď nio úplne ná nohy
teda aspoň k skromnej večeri. A obišli pri
tom všetci dobre: riaditeľ mal slušný prí
jem, herci ®i s chuťou zahrali vo vďač
ných úlohách, ohelcemistvo za zabavilo a
autori mali výdatný príliv tantiém. A to
bolo to hlavné, veď o tie tantiémy naivin
cgj išlo autorom.

Divadelné hry, na ktorých je podpísa
ný Róbert de Flers budú ešte dlho, napriek
všetkým divadelným modernizmom, ktoré
výkročlly ďaleko za techniku a isítyl i spô
sob náplne spoločenskej komedie Flersov
stoej, úspešným artiklom meštiackeho di
vadla, kým neprídu zasa noví divadelní'
veľkopríemyseíníici, ktorí ovišem budú imi
seť mať aspoň toľko vtipu, vkusu, jem
nosti a humoru 'ako ho maJ republikán
sko-meštiacky míaiíkýz Róbert de Flers a
jeho kampaňou.

A treba priznať ku cti Róberta de Flera
a jeho apbločnílka, že i prí svojom obchod
nom talente, nesťali sa stereotypnými a
nevkusnými a vedeli niveau ušľachtilosti
spojiť s dhltenou úspešnosťou.

Krátko pred svojjou smrťou dožili sa
(Róbert de Flers zvláštneho úspechu, ktorý
;hb vraj, keď ©a o ňom 'dozvedel, neobyčaj
ne potešil.

to Z hudobného života v Bratislave. V minu
lých sezónach uskutočnila sa niekoľkokrát v Bra
tislave snaha spojiť hudobne telesá k spoločnej
produkcii. Smetanové oslavy vyznely okázalé
spolučinnosfou Akademického Peveckéijo Sdruže
nia, Peveckého krúžika legionárov a Zory. K
Dvorákovmu »Stabat Mater® spojila sa Zora s tu
najšími nemeckými spolkami a so Slovenskou
Filharmóniou. Tohoto roku pri oslave narodzenin
pána prezidenta spievaiy »Českou píseň® A. P. S.
a Zora za sprievodu orchestru Slov. Nár. diva
dla a nemecké spevácke jednoty účinkoyaly pri
Beethovenovej IX. symfónii. Na večeru zo skladná uinwiava Nováka bralv podiel Slovenská

Francúzsky minister Barthou našiel n
evo-jho márneho iparížlskeho antikvára vzá
cny výtisk razotoťaného Flersovho romá
nu »Ilsée, princezná tr,i;pols'ká». Barthou
tento vzácny exemplár kúpil, napísal doň
jho venovanie, dal ho podpísať všetkým
svojim kolegom ministrom a venoval kni
hu francúzskemu rmnástcrsikémíu predse
idwi P-QiiiKsafFóovi, ktorý je vášnivým bi-

Movýen poľským vyslancom
v Prafte dr Grzybowský.

Nový latecký rekord.
A. Z Berlína, 5- augusta.

Pred popravou Saeeo
a Vanzetliho.

wy, Z New Torfeo, 5, augusta.
Komunistická strana mala dnes masso-

štvrtiach chránené silnými policajnými
strážami. Polícia oznámila svojím rapor-
tom, že mnoho osobností dostalo doplsy,
v ktorých sa vyhráža vraždami. Obhfijci
oboch na smrť odsúdených stále pracnjú
za oslobodenie, neztrácajú nádej, že roz-
súdok smrti bude v poslednom okamih"
zrušený.

Shromaždenie Slovenskej banky v Ši-

Vladárska rada r&sm&mská pršiaca
diplomatický sfe©r.

Mlchalko sa priznal.

SS©áci JuhosSávii-

200 baníkov zasypaných v bani.

CHÝRNIK

Ešte príspevok k „slovenskosti“
kardinála Csernocha.
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Po tieto dni slávi vo všetkej tichosti
nestor predprevratových slovenských ľudí,
háfa Gustáv Izák, svoje 80. narodzeniny.
Posledný z generácie, ktorá prežívala
slávne matičné dni! Človek, ktorý sa po
znal a stýkal ešte s Kuzmánym, Moyze
som, Viliamom Panlíny-Tóthom, Štefanom
Markom Daxnerom a mnohými inými a
inými, na ktorých pozeráme dnes už oku
liarmi histórie, od ktorých nás delí hrubá
vrstva celého polstoročia. Pomyslíme si,
človek, ktorý obcoval s našimi veľkými
otcami a bol priamym svedkom osem de
cennii slovenskej histórie, — je tu medzi
nami, je našim súčasníkom, plný sviežosti,
zdravia a duševnej čerstvosti a berie plný
podiel v novom našom štátnom živote!
Všetci ostatní už odišli. Hviezdoslav, Mel
felber, Dula, Meličko. Báta Izák je ešte
tu a sme presvedčení, vidiac ho tak svie
žeho a rušného, že ostane ešte mnoho,
mnoho rokov medzi nami.

Mestský pokladník a pálfffM®vský lesník podporujú maďa ského
— Maďarský agent d© ere|ného úradu na Slovensku.
NásUedok sabotáže ministerských nariadení.

Pravdepodobné počasie 6. augusta:
V celku pekné, otepľovanie, väčšinou sucho,
len v horách sklon k miestnym búrkam.
Povetrnostná z p r á v a Cudzineckého
sväizu v Bratislave zo dňa 5. augusta: Čadca
28, Hrádok 15, Štrba 1-4. Krížová Ves, Lipt,
Sv. Mikuláš a PDiprad-VeiIká 13, všade jasné-

' V Bratislave, 5. augusta'. nikom v maďarskej boľševickej armáde
Maďarská propaganda povzbudená člán- v dobe vpádu na Slovensko a podal si

kanii lorda Rothermera chcela — ako sa zdá len teraz žiadosť o udelenie štátnej prí-
— využitkovať rozruchu, touto akciou spô- slušnosti a súčasne dokazoval svoju lo-

D obrovo Iný hasičský sbor v Devína
Skeij N. Vsi usporiada 14. aug. pod protekto
rátom dm E. Maršíka slávnosť SOročné trva
nie. O 6. hodine budíček, 7—9 hod. vítanie,
10 hod. omša e dekorovanie, obed, 15 hod.
»Láska k bližnému», 16 hod. hasičská sláv
nosť, 20. hod. tanečná zábava. — Tova
ry š s t v o výtvarných umelcov Tat
r an» má 16. augusta vo Važci o 16. hodine
riadne valné áhromaždenie u Goldsteinov.
Keď sa nesíde dostatočný počet členov, bude
schôdzka o pol hodinu neskoršie. Zprávy,
rozvaha o budúcej činnosti, voľby a voľné
návrhy. — IV. valné sbromaždenie Spolku
č s. akademikov v SHB bude v Petrove!'
13. augusta o pol 8. hod. večer v Kubányiovej
škole. Voľné návrhy treba zaslať dva dni vo
pred na ústredný výbor Spolku Čs. Akademi
kov v Petrovci.

sobeného a pokúsila sa prevádzať v praksi jaliíu tým, že podporoval maďarského
to, čo hlása maďarská tlač, v Pešti i na Slo- vyzvedača.
vensku. Terajšiu dobu povazuju Maďari za

Prípad Czereho je charakteristický pre povhodnú k umiestneniu svojich ludi na Slo- mery M bratislavsk •

radnici; na ktoré stále
vensku, ale ostražitosť našich úradov obja- upozorfmJeme- Czere nie je dostatočne malý\ila tieto pokusy hned v samom začiatku. štátnej reči a poneváč nezodpovedá zákoni-

Ako sme už oznámili, bol v Bratislave za- tým podmienkam; nebo] ministerstvom vnú
tknuty vo štvrtok kontrolor mestskej po- tra potvrdený a mal byť 15- júna zo služieb
kladnice Jozef Czere a okrem neho i lesník mesta prepustený. Ministerstvo vnútra to
pálffyovského pánstva Géza Drazsdak, nariadil0; ale rozhodujúci maďarsko-nemec
°ba Pre dôvodne podozrenie, ze udržiavali kí ginitelia na bratislavskej radnití; ktorí
styky s osobami usvedčenými z protištátnej ve ľmi často sabotujú úradné. nariadenia,
činnosti. Stručná uradna zpráva policajnej Czereho neprepustili a ponechali ho v úrade,
tlačovej kancelárie hovorí, ze

Nevieme, kde mal byť umiestnený maďar-

V deň jeho narodzenim iste každý
Martinčan ponorí sa do minulosti a spo
menie si, ako to bolo predtým. Báta Izák
býval kedysi v starom Sporiteľničnom
dome. Dvor plný hancurujúcich deti —

’
Černianskovci, Ferdyrmndovci, Fábryovci,
Miko Čajda, — a starý pán pohodlne ťap
kal do zahrady k včelínom. K svojimvčelám. Ach, čo to bol za včelára! Ne
bolo takého včelára na celom Slovensku.
My mali sme mali pred jeho včelincami
náramný rešpekt, vše sme si odniesli po
riadne napuchleniny na tvári. Ale báta
Izák, čo to bol v našich očiach za hrdinu.
\Veď on len tak špacíroval popri včelin
coch, ako keby včiel ani nebolo na svete.
!A predsi jak sa rojili okolo neho. On nič.
Len si spokojne pobafkával zo svojho či
buka.

»v dôsledku preukázaných stykov mest- ský agent, ale nie je vylúčené, že mu mal
ského úradníka Jozefa Czereho a lesní- Czere pomôcť k miestu v mestkých službách,
ka Gejzír Drazsdáka s osobou pre proti- kde je toľko cudzích štátnych príslušníkov Bratislava: Adlon »Malá fadetfcaw, Tatra

»Zkaiza Ninives, Re-duta »Bože, daj, aiby bol
polícajtom», Rádio »Tajomjstvo modrej
imaskyo).

státnú činnosť zadržanú, boli menovaní bez predpísanej kvalifikácie, že by sa tam
dodaní štátnemu zastupiteľstvu v Bra- ešte jeden celkom dobre ztratil. A titul mest-
tislave. ského úradníka bol by mu dobrou záštitou

Polícia prirodzene tají v záujme ďalšieho prc 'í 0110 hlavnú činnost.

vyšetrovania všetky podrobnosti tohto prípa- Prízvukovali sme už viac ráz, že otázka — Zvolenský zámok. Na popud vyšlý t
republikánskej strany intervenoval dr
Ľud. Medvecký v Bratislave u architekta
Dušana Jurkoviča a v Prahe u sekčného
šéfa dr Zdenka Wirtha vo veci konzervač
ných prác na zvolenskom zámku a to tak
úspešne, že je možné temer určite pred
pokladať skutočné započatie týchto prá»
ešte v auguste íohoto roku.

du, ale podarilo sa nám zistiť, že Czere úradnícka na bratislavskej radnici musí
i Drazsdák stýkali sa s maďarským vyzve- byť už raz uspokojivé riešená, bez ohľadov
dačom V., vyslaným na Slovensko s tým, na ľavo a na pravo. Dosiaľ sa to však nesta
aby sa umiestnil v niektorom úrade. Mest- 1°) nie dúfame, že prípad nepotvrdeného a

ský úradník Czere, ktorý si mal byť ako ve- predsa neprepusteného mestkého úradníka
rejný úradník vedomý svojej povinnosti, a Czereho, ktorý si chcel štátnu príslušnosť
upozorniť na každé podozrivé individium zaslúžiť podporovaním vyzvedačov, otvorí

úrady, nielen že to neurobil, ale V. ešte pod- oči i tým, ktorí ich dosiaľ dobromyseľne pri-No, ani si nevieme predstaviť Martin
bez báfu Izáka. On ta patrí. On je jeho
súčiastkou, on je reprezentantom minulo
sti, ktorá z Martina ešte i dnes kričí. Dom,
augustové slávnosti, Podstráne, majálesi,
Živena, Matica, Múzeum, krásné hory i le
sy dovôkol, — to všetko úzko súvisí s oso
bou bafka Izáka. Keď výjdeme von z me
sta a navštívime posvätné miesta, kde sa
naši veľkí otcovia schádzali , nezbytne mu
síme spominaf i na nášho jubilanta. Tak
srástol s touto stroslávnou, historickou pô
dou.

Ked nastal prevrat, — bolo mu už vy
še sedemdesiat. Starcom bol. Ale jak mla
dícky, jak oduševnene vstal si do radu
tých, ktorí si kasali rukávy do práce. Re
publika volala všetkých silných a práce
schopných, a. on, starec, ktorý by vlastne
podľa bežného názoru patril už na odpo
činok, plný horlivosti a chuti do práce, pre
vzal ešte zodpovedný a vážny úrad hlao
ftého župného notára, ktorý viedol, vzorne,
úz do nedávna. A pracuje ešte i dnes.

Bola to tvrdá, životaschopná generácia,
tá matičná. Hľa jej posledný člen, vo ve
ku 80-tich rokov, zahanbil by nejednoho
lenivca ešte i dnes. Takí to boli ľudia!
Nášmu baťkovi prajeme ešte mnoho a
pmoho rokov dobrého zdravia, aby hol
čim viac medzi nami. Mnogaja lieta!

Martinčan.

porovai, rovnako ako Drazsdák. žmurovali a že predsa bude raz zjednaná
rom. Bratislavský pravo t.ár dr. Jaroslav
Fáifcar trávi svoju dovolenú s rodinou vo
svojom rodisku Bielej Tŕem'ešnej pri Krá
lové Dvore n. L. Pred niekoľkými dňami,
išiel dr. Fikar so svojimi dvoma synmi 2-
ročným Jaroslavom ’a 3-ročným Oskarom,
so študentom Theodorom Haindlom a 12-
ročným žiakom Herhertom Richterom na
vychádzku do lesa. Tam ponechal dr. Fi
kar svojich malých synov pod dozorom1

tých dvoch väčších chlapcov a sám išiel
hlbšie do lesa. Richter našiel n’a lesnej ce
ste od razu revolver. Obaja mladíci hneď
začali revolver prezerať a Richter vytiahol
z n'áho zásobník s patrónami. Domnieva
júc, že niet už v zbrani náboja, stisol ko
hútik a v tom ozval sa výstrel — lebo ešte
jedon náboj v revolvere zostal — a strela
zasiahla malého Jaroslava Fikaťa do. úst
zo vzdialenosti asi jednoho metra. Rich
ter, vidiac, čo urobil, nabil revolver a chce!
sa na miest© zastreliť, ale Haindl mu v
tom zabránil, revolver miu vybral a zaho
dil do lesa, kde ho neskoršie četníci našli.

Nechceme sa zaoberať pokusom maďar- súrne potrebná náprava.
ského agenta, ale musíme venovať pozor- Pokiaľ sa hájnika Gejzu Drazsdáka týka,
nosť druhým dvom mužom, v Bratislave za- treba poukázať znovu ná to, aké dôležité je
tknutým. Ako sme už oznámili, je Czere previesť lesnú reformu, menovite na hrani
mestským úradníkom a bol zatknutý v ciach, kde nespoľahlivý lesný personál mô
úrade. že preukazovať veľmi platné služby osobám

Czere nie je československým štátnym prichádzajúcim k nám s nepriateľskými
príslušníkom, bol vraj dokonca dôsioj- úmyslami.iiaa anHBUMMia«iaHMBiiR*iiaBiMninia<Bneia«aiaK«HsiaiinMcriiMnMH

lár. — Ceny stavebných pozemkov stúpa
jú hielen v Bratislave, ale o mnoho viac
v Prahe1. V Bratislave považuje sa cena
2000 korún za siahu vo vnútornom mesta
za obvyklú, v Prahe sa však platí za sia
hu pozemku v živých uliciach i 5300 ko
rún. — V Hessen-Nassavskn došlo na
hradskej k prudkej bitke medzi 2 cigán
skymi rodinami. Bitky zúčastnilo sa asi
40 mužov a žien. Niekoľko cigánov, bolo
ťažko poranených, takže holo treba ich do

praviť do nemocnice.

isté, ale keby k vydávaniu týchto kombi
novaných cestovných lístkov predsa došlo,
znamenalo by to, že do tohoto štátneho
obchodného podniku začína prenikať sku
točne obchodný duch.

— Radničná pivnica v Bratislave ne-
bude. Myšlienka sriadiť v rozsiahlych a
celkom suchých pivniciach pod bratislav
skou radnicou vináreňskú reštauráciu, ako
je pod viedenskou radnicou, bola už cel
kom definitívne pochovaná, hoci si mesto
pred rokmi zadovážilo nákladom mnohých
tisíc korún detailné plány na adaptáciu
pivníc. Bratislavská mestská rada sa v
piatok usniesla, sriadiť v týchto pivniciach
prednáškovú sieň a časť pivníc upraviť
pre lapidarium, a pre vykopávky z devín
skeho hradišťa. Vypracovaním plánov na
túto adaptáciu bol poverený árch. Barta.

— Bratislavská mestská rada mala v

piatok schôdzu, v ktorej starosta dr. Oká
niik na dotaz soc. dem. Maazára vysvetlil,
že kontrolor mestskej pokladnice Czere
bol zatknutý pre delikt politického druhu
a že mal pokladnicu celkom v poriadku.
Štátne zastupiteľstvo oznámilo mestskej
rade, že zastavilo trestné pokračovanie
proti »Slovenskému Denníku)) pre články
o mestskej učtárne a pokladnici. Starostov
námaatok dr. Kŕaus bol poverený jednať
so školským referátom ohľadom ©riadenia
tried pre menej nadaných žiakov. Miest
ností v bývalých Pálffyovskch kasárňach,
v ktorých hol dosiaľ Mariánsky sirotinec,
chce mestská rada dať rodinám, ktoré ne
majú bytu, ale bude nútená vyjednávať
so Svoradovom, ktoré miestnosti tie ob
sadila. Členovia mestskej rady predniesli
mnoho sťažností na dym z tovární, meno
vite z Meštianskeho pivovaru, Griinebergo
vej továrne, kúpeľov atď., ktorý obťažuje
obyvateľsto. Živnostenská vrchnosť bude
požiadaná, aby urgovala zjednanie nápra
vy. K vyhľadaniu vhodného miesta pre
bezplatné kúpalište na dunajskom brehu
pod židovským cintorínom bola delegova
ná zvláštna komisia. — Predávačom dyni
nebude dovolené p’edávať ich na námestí
Republiky, ale n’a menej frekventovaných
miestach.

Dánský mechanik Hansen, chcel — ako
sme svojho času oznámili — už raz vyliezť
na Eifelovu vežu v Paríži. Vtedy mu však
polícia v jeho pokuse zabránila. Hansen
však opakoval vo štvrtok svoj pokute. Srú
til sa višak" a na mieste sa zabil. Hansen
vraj chcel týmto svojim činom získať an
gažmá vo filme.

»ĽudákiBÍ ošmeknutý SIovák». Do-
stali sme tento prípis: Vo smysle tlačové
ho zákona žiadame -zdvorilé o uverejne
nie tejto opravy na Váš článok »Ľudákmi
ošmeknutý Slovák», uverejnený v čí-s. 168a
zo dňa 26. júla 1&27: Neni pravda, že Spo
lok slovenských poštárov by bol prívržen
com niektorej politickej'' strany, ale prav
da je, že Spolok je odborová organizácia.
Neni pravda, že Juraj Čelko bol ochotný
pristúpiť na podmienky Spolku ohľadom
prenájmu výčapu a že za tie isté podmien
ky obdržal túto Székely, Žid. Maďar, ale
pravda je to, že Juraj Čelko na písomnú
výzvu so sdelením podmienok Spolku, svo
ju písomnú nabídku vôbec nepodal a len
i'istne -sdelil výšku nájomného a kaucie,
ktorá však zďaleka nedosahovala nabídku
Székclya, vlastne jeho manželky. Ďalej
pravda je, že Juraj Čelko berie v prenáj
mu tiež podiel a tak neni vôbec v ničom
poškodený a ako Slovák ošmeknutý. Ne
ni pravda, že Čulík, tajomník ľudáckych
poštárov by Celku nesprávne bol informo
val, ale pravda je, že Čulík tajomník slo
venských poštárov Čelku telefonične in
formoval o skutočnom stavu veci. — Spo
lok slov. poštárov.

— To i to. Kardinál Gsemoch zanechal
psi 50 miliónov čs. korún, ktoré poručil
ostrihomskej diecézii. Na Slovensku žije
niekoľko bratrancov a sesterníc nebohého
kardinála, na ktorých nepamätal ani ha
lierom, hoci títo jeho príbuzní neoplývajú
piatkami vezdejšími. Zabudol teda celkom
pa Slovensko. — Na svatobnú hostinu, kto
rú vystrojil Horthy svojmu synovi, bolo
povolaných 600 osôb a väčšina sa ich tiež
dostavila. — Nad krajom blagovješčan
ským v Rusku sniesol sa prudký orkán
mimoriadnej sily, sprevádzaný prietržou
mračien. Z mnohých domov bola odnese
ná strecha, stromy holý vyvrátené a elek
trické vedenie pretrhané. Zahynulo veľké
množstvo dobytka. — Vrah Lecián, ktorý
Je teraz vo väzení divizijného súdu v Olo

múci, zahájil hladovku, aby soslabol a ne
bol schopný zúčastniť sa pojednávania, k
ktorému má dôjsť v najbližšej dohe. — V

lesnatom kraji Fraška Gora južne od No
vého Sadu vypukol lesný požiar, ktorému
padlý za obeť i dve dediny. K zdolaniu
Ohňa, ktorý spôsobil ohromné a dosiaľ ne
zistené škody, bolo vyslané i vojsko a vo

jenské lietadlá. — Pre maďarské spolky
mládeže, ktoré cvičia dobrovoľne mladí
kov ako vojakov, bola sriadená streľniea
síce na maďarskom území, ale l en riekol
ko krokov od československej hranice pri
Lučenci. Ostrou streľbou na tejto streľ
nici sú ohrozované naše pohraničné strá
ne. — Páchateľ atentátu na sovjetského
vyslanca Vojkova Koverda bol odvezený
<*o väzenia pre ťažkých zločincov v Grudz-
Jadau, aby si tu odpykal doživotný ža-

máji tohoto roku zastavili zbojníci na
hradskej do Nablusu pri Jeruzaleme tri.
automobily, ozbíjali cestujúcich, medzi
ktorými bol tiež anglikánsky biskup z

Jeruzalema, a smrteľne poranili jedného
šoféra. Dvaja vlamači boli teraz posúdení
k trestu smrti a tretí lupič na 15 rokov
káznice.

— Podarený manželský pár. 4. augusta
večer zazvonili mladí manželia n holiča
Brauniga v Neu-Lichtenbergu a žiadali od
jeho manželky, ktorá bola v obchode sa-,

ma, nejaký tovar. Odrazu však ktosi z

kupujúcich udrel ženu, prudko nožom a
súčasne ju počal neznámy muž hrdúsiť
ručníkom. Manželský pár ozbíjal potom v
obchode pokladnicu a prekutal celý obi
chod. Keď sa syn holičov vracial domov;
obidvaja lupiči ušli.

y

— Ako sa ľudia živia, K istému berlín
skemu notárovi prišiel akýsi muž, ktorý
mu predostrel cestovný pas, vystavený
španielskym konzulom v- Hamburkn. Pas
bol vystavený na meno bohatého obchod
níka z Barcelony. Cudzinec dal si od no
tára zaobstarať hypotekárnu pôžičku na
svoje berlínske pozemky a to v čiastka
80.000 mariek (640.000 Kčs). Len neskoršie
sa prišlo na to, že pas bol padelaný.

Štátne železnice a bratislavská električ
ka, nesú veľmi ťažko konkurenciu auto
busov, ktoré prichádzajú z niekoľkých
miest bratislavského okolia do Bratislavy
a privážajú mnoho cestujúcich, ktorí po
užívali skôr železnice. Pretože jednou z

výhod, ktoré autobusy poskytujú cestujú
cim, je doprava až do stredu Bratislavy,
pomýšľajú štátne železnice na vydávanie
kombinovaných lístkov, ktoré by opráv
ňovaly nielen k ceste železnicou do Brati
slavy, ale i električkou z nádražia do me

sta a zase nazad z mesta na nádražie. Či
sa tento projekt nie Je dosiaľ

— Protestné sbromaždenia proti Ro~
tbermerovskej akcii, za republiku a ce-
listyosť Slovenska budú usporiadané v
Prešove a Košiciach. Na 7. augusta pri
pravuje ľudová strana demonštračné shro
maždenie v Prešove, kde prehovoria po
slanci Hlinka, Onderčo a dr Fritz. V Ko
šiciach pripravujú spontánny verejný pre
jav všetky československé politické strany
a legionári.

>>Evening Bulletine vypísal cenu 26.000 Jo
lárov pre letca, ktorý do roka prevedie
bez zastávky let z niektorého hlavného me

sta Eurcsjy do FjJ^dclfie.

POČASIE.

— Nešťastná hra študentov s revolve-

— Spadol s Eífelovej veže v Paríži.

— Trest smrti pre dvoch zbojníkov. V

— Železnice, električka a autobusy

— Zase cena na zaoceánsky let. Časopis

Zajtra faUradffiá slávnosť C@skoShGvensfeei Obchodníckej Bésedi
Báťa Izák 80-ročný. Začiatok praktičkéhéprevádzania

Rothermerovei akcieI
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BIOGRAFY.



/

Budete vždy
spokojný,
že Ste volil
Chevrolet,

Skúsení automobí-
listí rozhodnú sa . .

vždy pre Chevrolet, ponéváč vedia, Chevrolet zaisťuje Vam rýchlu db

že potom nikdy nebudú maf ob- pravú a neodvislosť na jazdných po

tiaže. Viac ako 2,500.000 spokoj- riadkoch a vlakoch, ušetrí Vám týž

ných majiteľov dokazuje schopnosť dne času a umožní, aby deň od-

Chevroletu pre prievoz spoľahlivý, počinku bol Vám opravdovým o

po rokoch bez najmenšej poruchy, sviežením.

pri minimálnom náklade na udr- Budete vždy Spokojný,
žovaníe a opravy. že ste SÍ VOÍil Chevrolet.

Autorizovaný záatupcaf:

AUTO-IMPORT— Nepoctivé dievča, 19-ročná slúžka
Alžbeta Záková hľadala v Bratislave služ
bu. V sprostredkovateľni práce sa stretla
s neznámym dievčaťom, ktoré jej hovorilo,
že vie o dobrej službe. Išly spolu do hostin
ca » K fajke», kde chvíľu eedely, potom odi
šly a Žáková si v hostinci nechala kôš so
šatami a s bielizňou. Pozdejšie sa neznáme
dievča do hostinca vrátilo a kôš Žákovej
so šatmi i s bielizňou ukradlo. A mal ten kôš
cenu 600 korún.

Olejový ííltr A. C. Nové modely
Chevroletu majú olejový filtr, ktorý olej
od všetkej nečistoty očistí skôr ako sa
dostane do stroja. To predlžuje spotreb
nú dobu oleja a chráni motor pred ško

dlivým vlivom rôznych cudzích teliesok
kovového prachu-a šupín.

Každý
nezamestnaný
dostane na túto po
ukážku 3 inzerty do

6 riadkov
— Žemlička, majster murársky, oklamal za Kčs 10’—

račištorfského občana Amošta Ruckriegera.
(Vylákal od neho päťsto korún na výplatu
pre robotníkov na stavbe, ale robotníkom
nič nedal a peniaze si nechal. Okrem toho
Ipredal z Ruckriegerovhô stavebného pozem
ku hlinu v cene asi 800 Kčs a tieto peniaze
tiež si nechal. Bratislavská polícia ŽemličkU

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

nanie. GENERAL MOTORS CO, NEW YORK

Assoc. legitimácia bez známok na H. pol
rok sú neplatné a kluby sa upozorňujú, že

sudcovská odbočka nesmie pripustiť takých
to hráčov k hre.

— Obesil sa na kalvárii. Vo štvrtok v
noci našiel policajný strážnik na bratislav
skej kalvárii na strome obeseného muža.
Odrezal ho a pokúsil sa ho priviesť znovu

16.45 Detský kútik. Lútkové divadlo. — 17.35
Nemecké vysielanie. — 18.00 Správny čas. Sa
mosprávny rozhlas. — 18.20 Prednáška. — 19.00
Koncert orchestru R. J. — 20.00 Veselé recitá
cie. — 20.25 Piesne. — 21.00 S. r. do Prahy a
Bratislavy: Koncert dychovej hudby staro,
bmenskej. — 2.00 S. r. z Prahy.

zatkla a hoc sa k zprenevere nechce priznať,
ponechala ho vo väzbe.

— Žiarlivý Raiser. Strojný zámočník
Alexander Schramm išiel vo štvrtok s istým
dievčaťom po ceste pri filiálnom nádraží v
Bratislave a stretol sa tam s murárom Ľu
dovítom Kaiserom. Ten povalil Schramma
na zem a dokopal ho tak, že mu spôsobil
zranenie na rukách, na hlave a na kolene.
Schramm tvrdí, že ho Kaiser napadol zo
žiarlivosti.

Zastavuje sa činnosť počínajúc dňom 14k životu umelým dýchaním. Nepodarilo sa
mu to. Potom zistila policajná komisia v obe
senom podľa jeho pracovnej knižky Fran
tiška Vaška (Winklera), robotníka, nar. 1871
v Pustapáte, v okrese Galantskom a priši. d.o
Maďarského Grobu. Vaško visel podľa lekár
skeho dobrozdania na strome obesený asi
dve hodiny. Jeho mŕtvolu budú pitvať.

júla pre nezaplatenie župe nasled. klubom:
S. K. Slávia pre Kčs 132.—, J. F. M. Ivanka
pre Kčs 50.—, S. K. Malacky pre Kčs 50.80,
S. K. Topolčany pre Kčs 35.70, S. K. Šaštln
pre Kčs 50.—, S. K. Univerzita pre Kčs 26.—,
S. K. Uhorská Ves pre Kčs 87.20, S. K. Rapid
pre Kčs 64,82 až do úplného zaplatenia1.

Paríž (1750) 16.45 Rádio Jaizzsymphonia.
19.30 Veľký koncert sólistov a orchestru.

Londýn (361.4) 20.00 Koncert. — 21.35 Rozhla
sová hra Entre nous. (Mac Connel a Rohinson).
— 32.30 Tanečná hudba.

Berlín (483.9 a 566) 19.09 Španielčina. — 19.30
Prednášky. — 20.30 Veselé recitácie. — 31.15
Záhradný koncert Wolfovho orchestru. — 22.30
Tanečná hudba. Majstrovská súťaž pre rok 1927 skončená

s výsledkom nasledujúcim: I. Cs. Š. K. Bra
tislava 5 výhier — nerozlí. — prehr. 24 :7
score 10 bodov, S. K. Rapid Trnava 4 výhry
— nerozh. 1 prehr. 12 :3 score 8 bodov, Če. S.

K. Trnava 2 výhry 1 nerozh. 2 prehr. 8 : H
score 5 bodov, S. K. Slávia Bratislava 2 výhry
— nerozh. 3 prehr. 10 :12 score 4 body, M. S.

K. Malacky 1 výhra 1 nerozh. 3 prehr. 5 ; 11

score 3 body, J. F. M. Ivanka — výhier — ne

rozh. 5 prehr. 5 :20 score — bodov.
Trestná komisia. Požiadavok S. K. Rapi

du oproti Ivanke sa na základe majstrov
ského poriadku, bodu 13, a dľa bodu 6. za

mieta. Hráčovi Wotzymu S. K. šaštín zasta

vuje sa činnosť od 13. júla do 10. septembra
pre surovú hru. — Hráčovi Svidkovi od 20.

augusta do 3. septembra pre urážku sudcu. —

Budúca schôdza koná sa dňa 5. augusta.
Účasť všetkých nutná.

— Sľuboval pôžička, ale sám si vypožičal.
Zemský súd vo Viedni oznámil bratislavské
mu štátnemu zastupiteľstvu, že je tam vo
: väzbe 50-ročfcý obchodník Hugô Mészáros
z Bratislavy, ktorý bol zatknutý na oznáme
nie majiteľky továrne Anny Michellerovej
z Moravy. Mészáros sľuboval Michellerovej,
že jej zadováži pôžičku 700.000 korún na hy
potheku a vyžiadal ei od nej 67.000 korún na
predbežné vydania. Žiadaný obnos obdržal,
ale pôžičku neopatril. Michellerová ho viac
razy upomínala a keď videla, že nedostane
ani sľubovaných 700.000, ani svojich 67.000
korún, urobila na Mészárosa trestné oznáme
nie. Mészáros, ktorý teraz žije vo Viedni, ne
tajil, že 67.000 korún od Michellerovej ob
[držal, ale tvrdí, že ich zase vydal. Vyjedná
val vraj o pôžičku a musel dať niektorým
osobám, ktoré nechce menovať, úplatky
10.000—30.000 korún. Svoje tvrdenie nemôže
však dokázať a preto bol vo Viedni zatknutý.
Ale poneváč sa trestného činu dopustil na
Slovensku1, bude vydaný čs. súdom. Štátne
zastupiteľstvo v Bratislave urobilo už .kroky,
aby Mészáros bol dopravený z Viedne na
Slovensko.

Nevysvetlená záhada. Obchodník
Vratislav (315.8) 18.30 O knihách. — 19.00

Prednášky. — 0.15 Koncert orchestru a veselé
recitácie. — 22.15 Tanečná hudba.

Nathan Adler v Pezinku pozoroval u® dlh
šiu dobu, že sa mu ztrácajiú zo skrine pe
niaze. Keď tieto ztraty dosiahly sutoy 650

korún, oznámil to četníkom. Keď sa ho čet
níci pýtali, na koho má podozrenie, ozna
čil za páchateľku svoju slúžku Máriu P.
Dievča síce tajilo, ale napriek tomu bolo
dodané do väzby k štátnemu, zastupiteľ
stvu v Bratislave.

Viedeň (517.2 a 577) 11.00 Roilu-dňaijšia hudba
(dla hlásenia). — 16.00-Koncert kapely Pausohe
rovej a pŕanistky Hutterovej-Hoffmanovej. —
18.30 Prednáška. — 19.15 Kálmánova opereta
Fašiangová víla.

Bratislava (300) 18.15 Koncert salónneho
kvarteta R. J. Tanečná hudba. — 19-15 Zemedel
ské zprávy, časové zprávy. — 19.20 Hana Gre
gorová: Rozprávky pre deti. — 19.35 Janko
A'lexy; Emina, novela. — 20.00 S. r. z Prahy.
Operetná hudba. — 21.00 S. r. z Brna. Koncert.
— 22.00 S. r. z Prahy. Zprávy ČTK. — 22.26 S. r.
z Prahy. Prenos z restaurantu Nár. domu na
Kr. Vinohradoch.

najmodernejšie osobné a nákladné vyrába
opravuje továreň karosérií

T. LEPIL a synovia, Rousinov-Slavikovlce
Telefón Rousinov 12.

Melecha v. r„ Studeník v. f,
predseda. sekretár.

koraná
ÝK1Košice (1870) 18.00 Rozprávky pre deti. Dr.

M. Oravooivá. — 19.15 Zprávy ČTK. — 19.20 Kon
cert Kozákovho orchestru.

•j: v
ný v štvrtok v Prahe.

Slovan Viedeň vrátil sa v štvrtok’ z jeho*— Dopadnutá podvodnica. Ceťníctvo v
'Nitre zahájilo pred niekoľkými dňami pátranie po Miloslave Tenllerovej, ktorá žila
v Nitre ako vtáča nebeské. Nepracovala,
ale predsa bola dobre živá. Živili ju mladí
mužovia, ktorí vedeli oceniť jejj mladosť
a krásu. Ale Tenllerová nebola spokojená
s tým, čo dostala a dopustila sa niekoľ
kých činov, ktoré zákon definuje ako
klamstvo. Preto zahájilo četnictvo po nej
pátranie a bratislavská polícia, ktorá
Tenllerôvú v Bratislave skoro objavila a
bez dlhých rečí zatkla, dodala ju do väiz
by k štátnemu zastupiteľstvu, odkiaľ bu
de dopravená1 k nitrianskej sedrii.

Praha (348.9) 11.00 Reprodukovaná hudba. —
lil.45 Zemedelský rozhlas. — 12.00 ČTK. — 12.10
PoludňajSí koncert orchestru R. J. — 13.15 Roz
hlas pre priemysel, obchod a živnosti. — 13.30
Trh práce. — 17.00 Odpoludňajší koncert. —
18.00 Prednáška. — 18.16 Nemecké vysielanie.— 18.45 Zemedelský rozhlas. — 19.00 Prednáš
ka. — 20.00 S. r. do Bratislavy. Predpoveď po
časia a zprávy ČTK. — 20.10 Klasická operetnáhudba. — 21.00 S. r. z Brna. Koncert dychovej
hudby starobmenskej. — 22.00 Súdobý rozhlas
do Brna a Bratislavy. — 22.00 Časový signál,
posledné zprávy ČTK, prehrad denných udalo
stí, zprávy šport, a div. — 22.25 Súdobý rozhlas
do Brna a Bratislavy. Prenos z reatauranrtu
Národného domu na Kr. Vinohradoch.

balkánskej cesty do Viedne.
Eálmán Konrad sa vrátil z Ameriky da

Západoslovenská župa ô. S. S. F. v Brati
slave, Schôdzi župného výboru dňa 29. júla
1927 predsedal kol. Melecha. — Sťažnosť
proti Sparte pre nezaplatenie Kčs 255.— župe
postupuje ea sväzu. — Záležitosť hráča Ha
náka postupuje sa sväzu. — Sťažnosť Topol
čian proti ÉSE. postupuje sa sväzu. — SK.
Rapid Trnava je povinný do 3 dní zodpove
dať dotaz k požiadavke Slavia Praha1. —
Žiadostiam SK. R. Hviezda Malacky, FC.
Uhorská Ves a SK. Zolior o vyslanie župnej
XI. na 7. augusta nebolo možno z technic
kých dôvodov yyhoveť.

Viedne a nezamýšľa sa viac vrátiť do kra

jiny dolárov. Kálmán sa vráti k svojmu bý*

valému klubu Austria. — Taktiež učiní Neu

feld, bývalý hráč viedenskej Hakoah.

33% šťavy jazdného. Legitimácia Kčs 16*50,Brno 1(441) 12.15 Poludňajší koncert orchestru
R. J. •

— 14.30 Olomúoka plodinová burza. —

Jedna jazda V ás presvedčil

ímrnmŕ:

spolu s r- o*

BRATISLAVA
Štefánikova 12-

Program na sobotu, dňa 6. augusta.

Slávia—Sparta 2 ti (1:1) Zápas bd : a*

Navštívte výstavu strojov
na Braenských Výstavných
Trhoch od 3i. Júla do 15.

augusta 1927.

CHEVROLET
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Manrice Leblanc: ZUBY TYGRA.120

„Tak sa s ňou nadstrážnik Mazeroux o tom
dohodne“'.

..Neráčte sa namáhať, pani. Vaša chyžná ho
' 016zna '

na S fauafw= I Korešpondentov, g
maloroľníci p

| chcete PREDAŤ alebo |||
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SIHCSE STROJE
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na Slovensku
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v každom prevedení zho
toví Vám čo najskoršie

Stoweľssiká
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Bratislava, ľ žová 12
Telefón 92, ilad, 15-86

K podrobnej nabídke priložte fotografiu.

ZEMEDELCI

ROĽNÍCI
MALOROĽNÍCI

chcete PREDAŤ alebo
dalo KÚPIŤ

Korešpondentov
m<m S Siasesäw

SLOVENSKflľ BANKA
Založená roku 1879 Akciový kapitál a rezervné fondy prez Kč 120,000.000'-

bankové obchody

CCiilraia; iSMiSIMil, Kernnovatltá RämesllC CiSlO 2
Smeufirei: BSAIISLAVA. saciié n©io čísi® 2

FILIÁLKY; Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bcrcgsás, Brezová, Hlohovec, Hust, Komárno,
Košice, Levice, Lučenec, Modra, Mukačevo, Myjava, Nitra, Nové Mesto n. V., Nove Zámky,
Pezinpk, Piešťany, Prešov, Ružomberok, Senica, Spis. Nová Ves, Šahy, Trenčín, Trnava,

Trstená, Užhorod, Vŕbové, Zlaté Moravce, Žilina

EXPOZITÚRY: Batdíov, Čadca, Michalovce, Nová Baňa, Puchov, Rajec, Senec, Vráble

ii

m^i

28« augusta 3- sepi. 1927
je najpriaznivejším nákupným prameňom na svete
a najväčším vzorkovým veľtrhom Európy. Zastúpené
je viac ako 1600 skupín tovaru všetkých oborov.
10.000 vysfahovatelov z 21 zemí vystavuje svoje
najlepšie a najdokonalejšie výrobky. Snížené zvlášt
né vlaky; od 27. augusta: z Prahy, Mas. nádr. 11.
49 hod., z Bohumína cez Vratislav v 6.32 hod.

í

N

Návštevníci cestujúci jednotlivé používajú
25% sfavy.

HJISnížené jazdenky, tiež pre návštevníkov jednotlivé
cestujúcich, bezplatné visum, veľtržné odznaky a
informácie: Cestné zastupiteľstvo pre Moravu, Sliez

ske a Slovensko
u

ALFRÉD LEOHHARD, Brno, telefón 64.
Pre Bratislavu:

1K0B MAQEN, Bratislava, Grosling. 49. a

Lipský veítržný úrad u Lipsku, m

Prv, ako nastúpite cestu vyžiadajte si od svojej banky

B. C. I. TRAVELLERS’ CHEQUES
cestovné šeky

Banca Commerciale .Italiana v lírach, franc. frankoch,
angl. librách a U. S. A. dollároch najjednoduchejší a
najjistejší to prostriedok, ako možno vlastnými peniazmi

kdekoľvek a v každej zemi disponovať. 02116

Cisio 20955-1927 m. r, 02531

Súbeh. J

Rada mesta Košíc vypisuje týmto súbeh na 6 ha
ličských staníc.

Tieto stanice v smysle § 205 platového zákona
hudú zaplnené ako poraocno-sriadenecké ä výška za

čiatočných požitkov s nimi spojených ie dľa § 11.

vládneho nariadenia zo dňa 7. júla 1920 č. 114 Sb z.
a n. ustálené So denný plat a to mesačne na Kčs 663,
'ďalej výchovné día § 12. citovaného vl. nariadenia a

nárok na služobné šaty.
Stanice budú zaplnené cestou voľby zastupiteľ

ským sborom mesta Košíc. Voľba stane sa právoplat
nou lem po schválení župana župy Košickej a služob
ný pomer v smysle ustanovenia §-u 27. vyšoitované
,ho vl. nariadenia výpoveďou môže byť kedykoľvek
zrušený.

12

Podmienky prijatia sú:
I. Csl. st. občianstvo.
2. dovŕšenie najmenej 24 rokov a' neprekročenie

30 rokov. „Druhá sa volala Armaiidu llousselova. i o

bola moja matka“.
ioulu jasné, čo s tým chcela docieliť, ale aké

i o bolo nemotorné a akú váhu to dodávalo
Perennovej reťazi dôvodov: „tento tyrkys bol

zdvihnutý niekým, kto ma včera večer videl
a chce ma urobiť podozrivým. Nuž, okrem

pána Fauvillea a nadstrážnika videly ma len
dve osoby, sluha Silvester a pani Fauvilleová.
Následkom toho, pretože sluha Silvester jc
prostý podozrenia, obviňujem pani Fauvillc
ovú, že vložila tyrkys do pokladnice“.

. 3. znalosť štátnej rečí, dokázaná svedectvom ve
rejného učilišťa s vyučovatýn jazykom štátnym alebo

[Svedectvom o zkúške. vykonanej v smysle ustanove

nia 51. 62. vládneho nariadenia č. 17-&6. Sb. zák. a

nar, pred zvláštnou zkúšobnou komisiou,

„Čože? Ako to?“
„Hovorím, že moja matka sa menovala ako

dievča Armanda Rousselová a že som si vzala
za manžela svojho sestranca, syna Alžbety
Rousselovej“.

4 bezúhonnosť, dokázaná vrchnosteuským sve
dectvom zachovalosti,

To bol pravý líder z čistá jasna.5. telesná a duševná schopnosť, dokázaná vrchno
siénským lekárskym svedectvom, „Tak teda, poneváč Plippolyt Fauville a je

ho syn Edmond, priami potomci staršej sestry,
boh mŕtvi, dedičstvo Kosmu Morningtona
prechádzalo na druhú vetev, na vetev Ar

mandy Rousselovej a táto mladšia vetev
bola zastúpená až dosiaľ pani Fauvilleovou.

6. predbežné vzdelanie, preukázané vysvedčením
aspoň 4. triedy ľudovej školy.

Pán Desmalion znova začal klásť otázky:
„Môžete mi ukázať ten náhrdelník, pani?“

7. curriculum vitae (krátky životopis).
8. dokázanie splnenia vojenskej prezenčnej služby,
9. svedectvo dosavádneho pôsobenia, „Pravdaže. Je s mojimi ostatnými šperka

mi v mojej zrkadlovej skrini. Donesiem ho10. ovládanie reči na území mesta bývajúcich
menšín. Policajný prefekt a vyšetrujúci sudca vy

menili spolu pohľad a potom nevdojak obrá
tili smerom k donn Luisovi Perennovi. Ten
však sebou ani nepohnili.

Pri obsadení miest budú mať prednosť v prvom
rade tí uchádzači, ktorí v hasičskej službe či z povo
lania, či dobrovoľne skutočne účinkovali, legionári,
ktorí horeuvedeným podmienkam zodpovedajú, potom
1 uchádzači, ktorí za prezenčnej vojenskej služby do

siahli poddôstojnícku hodnosť.

„Veľmi dobre“.

Prefekt sa spýtal;
„Nemáte ani brata, ani sestru, pani?“Za niekoľko minút, v ktorých Mazeroux ne

bol prítomný, nebolo povedané ani jediného
slova. Pani Fauvilleová sa zdála, byť celá za

ujatá svojím bôľom. Pán Desmalion ’rn ne

spúšťal s očú.

Lehota súbehu vyprší dňa 1, septembra 1927 o"12.
hodine. „Nie pán prefekt, som celkom sama“.

Sama! To jest nezvratné a bez akéhokoľ-Vlastnoručne písané a vyšuvedeným podmienkam
zodpovedanými listinami vystrojené žiadosti majú sa

Podať mestskej rade v Košiciach.

vek odporu teraz, keď jej manžel a jej svn
boli mŕtvi, milióny Kosmu Morningtona pri
padaly jej samotnej.žiadosti, ktoré nezodpovedajú podmienkam, budú

bez ďalšieho hneď zamietnuté
Nadstrážnik sa vrátil. Priniesol veľkú skrin

ku, v letorej bolo mnoho puzdier a šperkov. Napriek tomu však desná myšlienka, ba

priamo mura ležala na úradníkoch a nemohli
sa jej zbaviť: žena, ktorá stála pred nimi, bo-

Mesto Košice vyhradzuje si právo bársktorú žia

dosť bez udania dôvodov zamietnuť alebo uprázdne
né stanice vôbec nezaplniť.

Pán Desmalion vyhľadal náhrdelník, pre
hliadol si ho a mohol zistiť, že kamienky jeho

Košice, dňa 26. júla 1927 zozasadnutia mestskej
rady. m

Jozei Smrž v. r„ nám. starostu. /

LIPSKÝ VEĽTRH

%



Ženský lekár a porodnfk
Ph. Mr. a 039

iBrna, 426
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č. 1671

Briy. 1666

// KINO RgaPUTA ÍM

Saullmavá, pozoruhodná Od 5. do 6. augusta (piatok—sobota) :

ZKÄZA HIM1VE
Monumentálny výpravný veľkofilrft.

?re m.t&íSsx nevSkotimé.

amiaxKM administrácia odpovie len v tom páde, keď je známka na odpoveď priložená
1

Na inzeráty smšSr.tste.“ adresy neudávame! imrTTMiiiniiii

B. M. W. Predám , ,
pletací stroj Victoria, aez
aj malú knihovníčku. vše
tko skoro nové, veľmi lac
no. Ajlr,: Framt. Malota,
tov„ p. Veľká Máňa, Slo

vensko. S72

i 100 riadnych zástupcov,
' ktorí majú styky s rol-

100ffrTtl?Tíii3% ktorí Predstavenia o 7. a 9., v nedeľu o 5„ 7. a 9. h

Predpredaj lístkov v trafike J. Sčepäna, Rybárska brána 9níkrhi, veľkostatkármi a s
družstvami, vo všetkých
krajoch republiky na do

brý zárobok, príjme Jozef
Netopil, gener. zástup, fy
Moora a spok, Bratislava,
Dunajská 37, 1676

® motocykle s kardanovou
cn hriadeľou. zvlášť trvanlivé,

spoľahlivé a úsporné, ví
ze* fazia na všetkých závo
ly doch a dodáva ich tiež na
ý®' výhodné splátky

Jedného organizačného a
viac akvizičných úradníkov
ako aj zástupcov, prijme
veľká domáca poisťovňa.
Hláste sa len uchádzači,
ktorí sa môžete preukázať
dobrými akv. výsledkami.
Zn. „Existencia“ do adtn,
t C. 1600

t

e

Kolár .lindfich. Brno.
Olomoucká 3. Predá sa

v Petržalke rodinný dom

čok pozostávajúci jednej
kuchyne, 1 izby, predsieni
a malej pivnici v cene Kčs
33.000.—, celková plocha
62 siah. Adr. v adm.
t, C. 1623

5.-7. augusta (piatok—nedeľa)
Pat a Patathon:Staršie motocykle vždy na

sklade. Navštívte brnenské
Bože, dal, aby teol policajtom
Veselá,zamotanáhistórias týmito tulákyvhlav.úli
Predstav. o 7. a o S

U9„ v nedeľu: 1
I$. 7 a o */i9. hr

Pre mládež nevhodné. Vojenský koncert. Horm, ceny;

Predpr. lístkov v drogérii Frank, Laarinská nl, i*

Hľadám miestoPríjmu sa zástupcovia
pre predaj

šijacích strojov a Jazdných

výstavné trhy.
1665ako pomocná sila v katjc.

alebo pod. Skončil som 4.
tr, str. školy a hospod.,
ovládam slov., tiem., v
ktorých rečiach korešpon
dujem. V prvom m es. na
plat nereflektujem. Znač.
„Slovenský sever a západ
21“ do adm. t. č. 1625
Predám hneď

lokomobilu 5 HP
kôl

na pohodlné mesačné
splátký. Adr. Frank a
Neufeld. Brno. 02

Garet a k tomu 100 cm
Clayton mláťačku s teme
nami. zo zárukou Adr.
O. Kopfiva, Toužetín. 1656
Predá sa motorový ohrh
„Praga“ 40 HP, celkom
zachovalý, za Kčs 25 000.
Veľkostatok Mníšok pod

Stavebné miesto.
15 minút od dunajského
mostu (Starý háj) po Kčs
40 za štv. siah na predaj.
K dozvedaniu u p, Turau
ského, holiča, Štúrova ul.
č. 6a. 1675

TUSCULUM - BRNO.
jiiimmiiiiiimmiimmimmiiiiinimiimiiiimuiii

Technické účelište

H APIO §C8NO
m IN A ÍSKA 48. TELEFÓN 1082

Podmokly.
Naslúpenie 20. septembra,
10. januára alebo 10. má

ia. Program voľný, 02Kolíšte 1. Nová 2. blízko výstavných
trhov, elektrická línia 1, 5 <a

Bankový úradník.
Slovák, 24ročný, samo
statný účtovník a koreš
pondent v reči slov., če
skej a maďarskej v slove
znajúci tiež aj reči nemec
kej s 3 ročnou praxou 1.

č. vedúcim úradníkom pe
ňažného družstva, rád by
nastúpil službu z rod, dô
vodov v Bratislave do pe
ňaž., alebo do iného sú
kromného podniku.- Vy
svedčenie. o doterajšej spô
sobnosti ako aj dobré re
ferencie predloží dodatoč
ne. Dopisy pod znač.: ,1.
október 1927“ do adm. t.

Od 6. do 7. augusta (sobota—nedeľa)
TAI@MSTY© MOB&KJ MASKY

Senzačné.drama z divokého západu
Súbeh.I Písacie stroje,

zánovné Kč 250.—, Kč
350.—. Kč 650.—, Kč
750.—, Kofa Kč 950.—,
Romington Kč 1500.—,
Underwood. Kč 1400.—,
2400.—, s p ísom. zám
kom Jedlička, Praha
XII, Varšavská 9. 398

Potravné družstvo vo V.
Uherciach hľadá obchod
vedúceho. Plat mesačne
150 Kčs. byt. 4 proc. Kar
cia 10.000 Kčs. Prihlášky
riádne doložené nech sú
doposlané na správu do
10. augusta 1927. — Sprá
va. 02504

NEOPOMEŇTE WŠTÍMlt
iniiniiiiMmiminmimiiiiimmimiiimimimmm

V hlavnej' úlohe PRED THOMPSON
SVe ntSádei rfiodné

Začiatok o 7. a o '1,9. h.
Ceny miest: 5-50, 5'-. 4 50, 3 50, 2 50 KÍS

Otvor. pokl.; Sobota o 5.h., nedelu od 10.—12-h dop. av5.li

Qrádo v augustu
14 dňov. byt, opatera, ob-

’’ sluha, kúpanie, staň. taxa
’> Kčs 950.— Stále teplé po
‘

časie. Český penzión
o Aurora. 08Vstup voľný.

Obrázkový cenník č. 25,

Nákresy a rozpočty zdarma.
02504 M! m

LETNE KINO ADLON
•BRATISLAVA. NÁMESTIE REPUBLIKY 8

Tkalcovňa
Vvzkúšaný predavači. príjme pre predaj privát-j

nym zákazníkom všetké-
j

ho prádla. bieleho a ba-!
vlneného tovaru, zácton aj
pokrývok a pod. na spláí-i
ky. niekoľko riadnych zá-ľ
stnpcov. Nab, prijíma R. 1

Koštál. Bratislava, Pod
hradská 28. A-107

Benz. motory
ktorí sa môžu vykázať
výsledkami a ovládajú
porf, český alebo sloven
ský a nemecký jazyk, sú
zvykli cieľavedomej a

vytrvalej práci, najdú v
prvotriednom podniku

trvalú existenciu a možnosť

| vyrába a všetky stroje
i opravuje odborný závod
j Bohusiav Krejčí. sfrojár
iňa, Zatčany-Sokolnice u

Filiálky; PRAHA - BRATISLAVA - KOŠICE
396

N@vý program
I

ÍK0LSKÉ ANTIKVÁRNE
i. )

Predstav. l
l4S. a o 9., v nedelu o V,6.,_ a o9.b

Pri priaznivom počasí posledné predst. v zahrade

Keď potrebujete tla
čivá obráťte sa na
Slovenskú knihtlačia
reň, ‘ Bratislava, Ru
žová ulica číslo 12.

Telefón 92, 15-86,

(volač) sú lacno na predaj.
Auerova ulica č. 6, pri
DamibTusovej továrn',

svoiho rozvinutia.
Nabídky s podobenkou
pod značkou „Tenpera
mentný“ do adm. t. č.

Vo väčšej obci
kúpeľnom mieste, starý;

dobre zavedený
Puška koloniálny obchod

a barár z rodinných dô
vodov sa predá I s celými
zariadenými miestnosťami.
Adr. v adm. t. č. 02579

Niekoľko zástupcov 16 kal. i so sáč.,stkami na
výrobu patrónov na pre-j
daj. Adr. v adm, t. č,

1677

za výhodných podmienok
príjme Koreň, Bobot.

1673

Spolok zvolenských remeselníkov vo Zvolene vy
pisuje súbeh pri znovu zariadiť sa majúcom kinoma
’tosraíe vo Zvolene na stanicu zkúšaného kinoopera
téra. „SPHiNKS BENZÍN“

Prednosť majú osoby z radu kinematografického
personálu, invalidi a legionári.

Plať dla dohodnutia. Žiadosti doložené domová
skýra listom, svedectvom zachovalosti, preukazom
spôsobilosti, ako aj odpisom vysvedčenia nech sú po
dané do 15. augusta 1927 „Spolku zvolenských re
meselníkov vo Zvolene“, LEKÁRIVo Zvolene, dňa 4. augusta 1927.

03582 Julius Šotkovský, predseda.

iiimmimiiiiimiinmiimmmnimimiiiimmmmmi

Istá budúcnssf. ÄJÄ’Ä
mu zárobku predajom praktického, patentovaného,
nepostrádateľného tovaru v domácnosti. (Výhodné
splátky). Osobne sa predstaviť v nedeľu a v ponde
lok „Mercia“ Bratislava, Michalská ulica číslo 8|II.
iinimmiimmmimimimmiiiimiimmiii8imnninn

Súbeh. lodeny, módne látky vlnené
všetkých druhov dodá
ja senné a zimné vzorky
zašle.

©LPREgH SCOCSÄN, NUMPOLEC.

Bratislava, Palisády í. 60.
(naproti kaviarni Štefánií), ordinuje denne od
9, do 12. a od 2. do 4. hodiny odp. a v nedeľu
a vo sviatok od 9. do 11. hod. Telefón 28-88

Cirkev evanj. v Buč® (pri Zvolene) vypisuje sú
beh na učiteľskú stanicu. Plat je štátnou podporou
doplnený.

Prihlášky do 22. augusta t, r. prijíma evanj. far
ský úrad vo Zvolene. . 02577

C VOEJ II IC (vyšetrenie krvi) Salvarsan, IttďfrlIlLIJ PAVKU i zastarala najnovšími in
jekciami, pohlavnú slabosťa kož. choroby lieči

Dr E. KAFKA Palisádova 61.
(blízko kaviarne Štefánia), ordinuje pre mužov
i ženy dopol. 8.—11%. hod. odpoL 1.—51/, K

a v nedeľu od 'f$.—12. hod. 288Ja matka Edmonda Fauvillea. Pán Desma
lion sa zadíval na dona Luisa. Ten napísal na
lístok niekoľko slov a podal lístok pánu Des*
malionovi.

želá. Otázka tá kládla sa sama sebou, A bolo
treba ju rozlúštiť.

Policajný prefekt pokračoval
„Znáte tento tyrkys?“

Prefekt, ktorý sa pomaly vracal voči donn
Perennovi 1 so zdvorilosťou, s ktorou sa k n ; •

nm choval včera, zamyslel sa na okamih a po
ložil pani Fauvilleovej túto otázku:

„Vzala drahokam, ktorý jej podali, a pre
hliadla si ho bez najmenšieho zmätku.

„Nie“, povedala. „Mám tyrkysový náhrdel
ník, ktorý nikdy nenosím. Ale jeho kamene

„Koľko rokov mal váš syn Edmondľ“ sú väčšie a žiadny z nich nemá tejto nepra
videlnej formy“. BRATISLAVA, ŠTEFÁNIKOVA 3.

Páni: 11.—12., 4—6., dámy: 6.—V,7. hodiny.
Najnovšie injekcie, moderné metódy liečby
starej kapavky. Zkúška krvi. — Kozmetika.

„Sedemnásť“.
„Našli sme tento drahokam v pokladnici“,

hovoril pán Desmalion. „Je z prsteňa, ktorý
náleží osobe, ktorú nepoznáme".

„Vyzeráte tak mladá
„Edmond nebol môj syn, ale môj syn ne

vlastný, syn prvej ženy, ktorú môj muž pôjd
za manželku a ktorá zomrela“. „Potom“, odpovedala žive, „je treba, aby

ste našli tú osobu“.„Ach... a tak teda Edmond Fauvilie ,.
zamrmlal prefekt, ale nedokončil vetu. „Tá osoba je tu“, pokračoval prefekt, uka

zujúc na dona Luisa, ktorý držiac sa stranou,
nebol dosiaľ pani Fauvilleovou spozorovaný.

Vo dvoch minútach sa všetko zmenilo. V
očiach policajných a súdnych úradníkov pani
Fauvilleová nebola už nedotknuteľnou ženou
a matkou. Stávala sa naraz ženou, ktorú okol
nosti vyžadovaly podrobiť výsluchu. Hoci boli
zaujatí v jej prospech a okúzlení svodnosťon
jej krásy, bolo nemožné, aby si nepoložili
otázku, či, z akéhokoľvek dôvodu, na príklad,
aby samotná moli la užívať obrovského ma
jetku, nepodľahla šialenstvu, že zabila svojho
muža a dieťa, ktoré bolo len synom jej mari-

Bratislava, Suché Mýto C. 9.
(nad Michal. Bránou.) Ordinuje od *[,9—Tht
dop. od 4—Vs 7. odp. Telefón 2218, B. Wasser
mann krvná zkúška. Moderne liečebné metódy.
Salvarsan. 282

Pani Fauvilleová sa zachvela, vidiac Peren
nu, a zvolala veľmi vzrušená;

..Ale tento pán bol tu včera večer! Rozprá' val sa s mojím mužom ... a ... pozrite s tým-
Najstaršia absolventka Cs. pôrodníckej školy

v Bratislave, porod. asistentka 427
L. Hruškováto druhým pánom“, hovorila ukazujúc na Ma-

rouxa ... Treba ich podrobiť výsluchu a do
zvedať sa, z akého dôvodu prišli. Chápete
predsa, že jestli tento tyrkys náležal jednom a

Hlavný redaktor Karol Hnšek'. — Za redakcia
zodpovedá Svetozár Kresák, — Majiteľ Sm.

podniky tiskárske a vydavateľské v Bratislava
—TizfQu So?- knibtiačtaras r

z nich ..

tm m

TTľŤflTRA“ KIHO

iVýhodne kupuje a rpedáua

iba u žltej pumpy

v Bratislave, Hurbanové námestie.

HUDr E. NiUHANN

mská a detská lekárka
NUDr Vitavská lanková

ordinuje od 10.—11. a od 3-—5. hodine.
Bratislava, Michalská 18.

ľpeelalísto pre sppúilis. A®-
paniku ta Aoxné cftoroftp

ŠPECIALISTA PRE SYPHIUS,|poMamé ta fkožné cfioi»Ap|
MUDr M. HIHMER

Dunajská ul. 2, Grôsslingova 51. Tel, 16-76.
Chvalne známa pečlivou odbornou obsluhou.

Drobné oznamy

VÝSTAVA

NÁBYTKU

KNIHY

H.0UENSKÉ KNÍHKUPECTVO

Bratislava, Ružová ul. í. 12

Súbeh.

Dr V. SEDLAK »
EM. ASISTENT UNIV. KLINIKY

EM. 1. asistent univ. kliniky a zástupca f
prednostu kliniky « -41

FRAMTA ©ÚDES, Trnava í, 33.
Telefón č. 144. —Vyrába len dobré, bicykle a šijacie stroje.
Písacie strojeí nove i staré. Niktnjo a eraajiuje. Dodáva'a splátky.'OdpOTUéajne,

áH
Plnenie peumatik zdarma


