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g§cník X. V Bratislave, v sobotu 30. lúla (lerve&tca) 1927. Číslo 172. a

m rukách politických Maďarská akcia proti europskému Medzi riadkami čítať.
šarlatánov. m |em r~\

V Bratislave, 29. júla.
'©fWB Pva \

Lord, O ktorom sa dnes U nás a V sused- Seiehradské „Novosfti“ o revízii trianonskej smiuvý. — bulharský
nom Maďarsku často píše, svoju akciu ve- pochvalný hlas Československu. — Rumunská nedôvera voči / ,
die takto: ja nechcem brať Československej maďarskej / '

:

Ľ—'7 J”\S
republike nič, čo je československé, chcem z Belehradu, 29. júla. ( A JS L /f \Inat len o, co je madaiske a nech em \»J_ Nezávislý belehradský časopis »Novosli» pojednáva o kampani, ktorej cieľom je \ \f

c p
nu, aie chcem mier. Tak o on hrje sa pu revízia trlanonskej mierovej smluvy. /Maďarsko si neuvedomilo, — hovoria »Novosti» \ X^Gw^^--^-,==d
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a 0 Ľ la že svetová vojna len napravila veľké nespravodlivosti a tým čo najrozumnejšie zor- A \ rT /pu akcm pomahaja u nas ganizCvala medzi sebou národy, menovite v strednej Európe. Terajšia situácia je SkKYÍ M /a VÄ' -x ,. ... udržiavaná nielen nástupnickými štátmi, ktorých spravodlivé požiadavky boly splnené, í \ \ y— l\
V lesti ustanovila sa teraz madaiska aie i poprednými veľmocami, osobitným záujmom a životnou nutnosťou je \ \f » [Aliga pi e i c víziu rianonskeho nuerii, c ora

. zachovanie mieru a poriadku, ktorý bol dôsledkom války. Preto tiež všetky pokusy, \ Y
ma poiuahat iredentc a angi ickemu ou °" ktoré sú namerané proti strednej Európe, su súčasne namerené tiež proti obecnej poli- \ V.
vi. I odnet na Utvorenie tejto hgj/ dal ma- tickej situácii európskej a preto každá zmena, ku ktorej by došlo v terajšom usporia- -
darský spisovatcl Herczegpomai arccny dani stredoeurópskom, bola by najlepším predpokladom a pevnou oporou pre požia- ]\ /\ Ys,
Svah odkialsi z Torontalu. Na prípravnej dávky zmien všetkých mierových smlúv. Každá akcia, ktorej cieľom je takáto revízia. / A \ s AC'schôdzi rozhovorili sa o tom co by ina-i

je súčasne akciou proti europskému mieru. Žiadna európska veľmoc, m e- / / / /Maďari robit a ideový zaklacatel lígj- spi- nevite ale nie vlasť lorda Eothermera nemá ani najmenšieho záujmu, aby chcela po- v . I
eovatei Herdzeg vyložil ciel ligy takto: zmeniť terajší mierový poriadok. Ak sú spory medzi maďarskom a inými nástupní- \

/Spoločenská liga. Ktorá sa má utvoriť ckymi štátmi, je ľahké dobrou vôľou a zdravým politickým smyslom vyhľadať vzá
má jediný ciel’, aby lord. Rothermete so

j
, j omne uspokojujúce riešenie a ío priam vyjednávaním. — Á, pán kolega, vu ste sa už naučili

strany maďarskej dostal potrebnú podpo- vi -L y0
Vu. Tak zvaná Itothermerova čiara (to je * * * aJ po inadarsky citát.
ta, ktorá ma. rozpoltiť Slovensko, p. r.) nie

gffc. Sofia, 29. júla. ropy. Hoci zámery Československa a Juho- . .' c coyy> ved viete, ze my redaktQ’
jo návrhom maďarským a mo jo maďar- 1 - « . T1sra ,,i1«ii mTrSn r* vieme aj medzi riadkami citát

Akou iniciatívou. Maďarský národ sa y úvahe o polemike československého za-
™ f ľflmi "J *ch ?é’ Un^° 5 Í -nevzdá svojho práva (?) n a úplnú hranignébo ministra dr, Beneša s lordom
« bF "J f Ma‘

oddanosťou “musí podporovať C?CÍelnt g??°pis sDe
f*®- budú nikdy a nevľda'jú ná- 5 lOCCi HOtNermere !Ä- ““ 2ach ” nu t0V

E ľ, „„„„ť v„., , , . „ . . 1 nát. Budu vždy pokračovať v zákulisí za tým v maalSKU a “ as>-

Tak teda, lord hovorí a telegrafuje ja 0 och«f cieľom, aby tieto územia zpäť vydobyli V V Bratislave, 29. júla.
Mchcemľ hrať Československu, co mu patri, He menSm, ktorým sa umlčí hlavný prameň tom!o smysJe nesmiemc nikdy zabndnuť na Od začiatku kamipano anglického lorda
Maďari však ukazujú figu pánu lordovi a nespokojnosti, vyhrážanie a spory. »Demo- kž }tPsln nesú «nW lehn iurn poukazujeme na povrchnosť toboto podmka
takénrŕuto jeho programu a hovoria; bude- kratičeskij Sgovor» ďalej sdôtazňnje, že Č e- „ebudú ňikdv loíálni voči «vt»iím «ú» nia, ktoré je vedené celkom inými pohnútkami,;
top mu pomáhať keď nám vymôže od Če- skoslovensko v tomto smere za- * „ , t®1®1”1

,
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J
Hn s“®8' nezlí láskou k opravdoyosti. A pcdía toho he-ame mu pomanat, cecl nam vymo/e oa

j.-*. všetkých zemí mi m en .i don»- Pr®to nemôže byť žiadnej reči o neja- vyzerá tiež celá táto .kampaň, ktorá pričinenímskoslovenska to, ocom on —blahovy — mj- siuzi zo všetkých, zemi najmenej kých úsíunkoch. maďarských činiteľov prechádza až v nepri
s!í, že nám to stačí, potom si vezmeme výtok. p0Zii. redakcie: Tento hlas rumunský vy- né blúznenie. Keď

_
triezve smýšlajúci ou
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la’ Poloúr« d 01?án sflh«í e rI,íl,re mentalitu dnešného Ma- S rľčľsľ Skutcčnoľťou, nemôlľpomySti y, i o d k a r p a t s k u u s. oj íumimskej vlády »Indépentace Roumams» ďarska. 60 sa však iýče iioznámky o leri- má<5 o Maďaroch, ktorí takto sta svetu ukazu

šarlatánov okolo jeho lordstva. prináša článok s titulom: »Našfm českoslo- íariálnycb. ústupkoch, z našej strany, treba jú, než že sú mechom udretí.
Lord chcel od Maďarov mapku, kde by venským a juhcslcvanským priateľomI» V novažcvať akúkoľvek informáciu v tomto Dnešné »Práger Presse» prináša m úvorl

mu. vyznačili, čo
je.maďarské

Správni by článku medzi iným stojí, že stále viac a viac smysie za naproste mylnú. My nlo Stvľv'lÄSkuTu LorľSIri^“
. bolo, aby panioicl si takú mapku, na zjaifiwjú. sa povesti, ze Československo a Ju- sme ochotní za žiadnu cenu z náš- I re, keby nebol predpojatý, nemusel hy viac

de svojich vlastných zkúseností urobil sám, hoslávia by boly ochotná spraviť Maďarsku ho územia popustiť ani piaď na- spraviť, ako prezreť dáta toboto článku so
on však sa uspokojí s mapkou, ktorú mu isté teritoriálne ústupky(?), aby tak množ- opak. bolo by ?síe o moc viac na mieste nad- hra?é

,
día «radnej slalistiky maďarskej apo

dajú Maďari. Dobre, lebo »de gustibus» ne- nUy akési stredoenropské Locarno a dosiahli hodiť otázku našej strategicky tak nepila- vľetel v BtídSíi. Císítee fektá, hMá pravdamožno nám disputovat ani u anglického lak definitívneho pokoja v tejto čiastke Eu- i znivej južnej hranice. pre jpriatela či nepriateľa. Lord Rotbermere,
lorda. Aká je to však mapka? Maďari sa uh rúd má pravdu, nch skúma, čo hovorí ma
sami chvália, že je veľmi šikov- ďarská štatistika použitá jv tomto článku.

ná, lebo ukazuje Maďarov až po Pä*äfg?aílfl lesewnéläO Z3S@$iaE1Ía proti rozpočtu tohoročnému. Celková úprava T
»Pra.ger Presse» poukážuc na tri lazy ma

, ,. M c v. . . , .
1

, ďarskej školskej politiky menšinovej, píšeRužomberok v Liptove. Ma pravo Pi. S. rozpočtu me je dosiaľ definitívne stanovená, medzi iným toto:
pán lord v takomto prípade odvolával sa X z Prahy, 29. júla'.

Na stavby silničné je rozpočet snížený o Lr

> Podľa úradných maďarských štatistik bolo
na to, že on nechce brať Československu j Jesenné zasadnutie parlamentu hu- mihonov korún proti rozpočtu tohoročnému a roku 1918—19 v Maďarsku 5247 škôl e vyučo-
Slovákov, ale len Maďarov — keď ho na f]o mať dosť obsiahlu látku k ©reiednaniu &iní 83 miliony- Sníženie toto jo vyvolané vacou rečou’ maďarskou., 281 e nemeckou a 1

i'ýstrkiijtí takíto «« V? -ÄfStÄtSPoukázali sme už na to, ze rozpočet na rok 1928 a novelizácia sociálne- ú p
, , y J

.
mi1 01D- Na osta.- a Slovákom zase zostala jedna jediná škola.

celá lordova akcia páchne advokátčinou v ho poistenia. Z iných významných predlôh nych P° lozkach sa dosiar Pracuje. p. 1920—1922 možno pozorovať druhu perio
prospech bývalých a jestvujúcich veľko- bude to zvlášť zákon o úprave požitkov staro- _ . ... ~

Z du v maďarskej školskej politike menšinovej^.
statkárov na Slovensku. Toto sme l » penzistov, záton o sanicu bratských poklad- ®»«omobiIy horšie eko VOJM. S^SÄÄľÄ'JSS.W.lfStKal! jeho vlastnými slovami, leoo touto si.-a nie a novelizácia zákona o válecných poskc>* ctk. Z W a s h i n g tonu, 29, júla. ly, v ktorých niektorým predmetom vyučovalo
bou sa pán lord nijako netajil. A konečne, dencoch. Americká automobilová komora oznamuje: sa v materinskej reči menšiny a niektorým v
keď chce byť žurnalistickým advokátom , . , Od t. januára 1919 až do 31. decembra 1926 maďarčine. Maďarská vláda však tento nový
veľkostatkárov, nech si ním teda je. »De gu- RO*P©S©(í ministerstva werejwýsh' bolo automobilmi zabitých 137.000 osôb. Za tyP Iypr
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6toiw„ .. , ,, mvár . . . ným školám. Naopak, ciste minoritne skoiv
stibus» zase nemožno nam disputovat, prcifc. svetovej vojny padlo 120.000 amerických voja- zavrela a nahradila ich miešanými. Roku 1920
Avšak pozrime sa,, čo si vykladajú o Ro- X Z Prahy, 29. júla. kov. 26 procent celkového počtu osôb, zabitých vykazuje štatistika 577(5 maďarských škôl.
thermerovej akcii Maďari medzi sebou? V (Tel.) Rozpočet 1 ministerstva verejných prác automobilmi sú deti do 15 rokov. V poslednom Nemcom však bolo ponechané už len 92 škôl

pražskom maďarskom denníku — v tom, Čo je sostavovaný zase poď zorným uhlom financ- roku bolo automobilmi zranených 23.000 osôb •

nám nebohého Csernocha kladie na srdce, nej úspornosti. Rudo len nepatrne zvýšený a od roku 1919 už 3.5 milióna osôb. kom vzalTich jedinú slovenskú školu, za kiorú
ako ideál pravého Slováka — rozpísal sa o dosiali 44 slovensko-maďarských škôl V ne

celej akcii maďarský senátor dr.Lud.Fran- sledujúcom roku
_ zvýšil sa počet, maďarských

cisey, povolaním kanovník. Poukazuje na Qasho národného shromaždenia, hovorí svoja Rothermerova akcia poslúžila an^o5ť^’ . p d^t^ľTemcľnit
to, že celá akcia je výbornou k o n- mu obecenstvu: N e i d e o nič iného, ako k narušeniu mieru zničeniu koIto m j ešaných škôl, ktorých počet takto
ju n k tu r á 1 n o u p r íle žltosťou sve- 0 zničenie Československej r e- nášho štátu. Maďari sami sa k tomu zvýšil sa na 201. Počet miešaných škôl sloven
t o y e j politiky, ktorú Maďari preto P uhlíky, lebo ona nie j c protislo- priznávajú. Jeho lordstvo — pyšné a kôre- stých však sa snížil na 33.

môžu pre seba dohre využiť lebo s a m ô- vanská, ale naopak je slovanská, spondujúce s naším zahraničným mini- Začiatkom roku 1922—23 počína tretia pe-;’

žu veľmi u r í i e m n e zviesť s tým, následkom čoho nie je dosť spoľahlivá pre strom — stalo sa takto smiešnou bábkou ™>da maďarskej školskej politiky menšinovej.*c,iuu pii jemu u í. \ i e s i, b - y . r. .... ,. . „ ,, , , , ... . Táto perióda priniesla rozdelenie menšinových
čo Anglia potrebuje teraz pre s c- Augliu. Preto bojuje proti nej Rotherme- maďarských politických sarlatanov, ktorí gkôl tri t^y A> B> c ,, pri kt0rýoh vidno
ha v strednej Európe. Je to vraj na re a preto ju chce zničiť Anglia. síce dnes chvália jeho mierumilovné (?) jasno tendenciu zrušiť vôbec čisté menšinová
jednej strane boj o nadvládu \nriie v stred- Nejdeme ‘skúmať, či je senátor Franciscy snahy, ale súčasne mu dávajú na javo, že škoty, zredukovať i počet miešaných škôl a

nej Európe (proti Francúzom *a proti Itálii) iníomovaný. alebo me. My dnes chcc- lorda hodia medzi staré železo, Ä v
6 na druhej strane je. to boj proti R-us- nie konštatoval len to, co nz dava tusít ked budu mat t o, c o im sľubuje a 23, kedy počet čísle nemeckých škôl bol

u, s ktorým sa Anglia posledne ivedohod/la titul nasbo článku, zc jeho lordstvo bu du bíadat novébo, ktorý byj i m snízený na Š3j počet nemecko-macTíirskýcJi nn.

a hrotn hn m n n vničiť v čomu notrebuie nachádza sa v rukách po'H-tic- zaistil všetko. 16, za to bolo sriadené 183 šikôt typu C. Toho
x

.
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’ r ,,
1 V ’ kých šarlatánov l-1 o r v m akcia Jeho lordstvo na toto všetko môže nove- istého roku z 33 slovenských miešaných sko*

spojencov, predovšetkým Maďarov — kon- Kycn samtanoi j.torym akcia Jeno lordstvo na toto všetko moze pove
Snrav lli Maďari 29 škôl typu C. Nasledujúceho

zcrvatiyny národ so starou aristokraciou. J eh lordstva je dobrá k tomu, dat: nejdem proti Slovanom, ale idem pro- roku niesol počet čisto nemeckých škôl na 9,
A tu vykladá trpnú úlohu našej repu- aby ňou zničili alebo aspoň osla- ti boľševikom, preto »perea republika*, fcde počet ncmecko-maďarských zvýšil sa na -16,

1

blikv takto- bi li náš s t á t. Je to hlúposť, myslieť si, je komunistov mnoho. To môže povedať počet maďarských škôl s nemčinou ako jed
že sa my takto dáme zničiť. Je však veľmi však len tam, kde strednú Európu nepozná- ným z jwedmetov Y"p^’™

a
K

”a
/Slovanstvo ktoré býva na vý- , , . • ... , . , . . , . . . , , , , T , . . ,, . slovenských akol (typu C.) zostava nezmenený,

chodnúch čew t i ach Európy vždv bolo a bu- charaktenstrcke toto faktum i pre jeho lord- ju. Nam to nemôže povedat, lebo my vie- A konečne v poslednom roku. o ktorom nás
cle inklinovať' (»fQgékony'») k ruskému vli-. stvo - 0n° pyšne napísalo, že osnovatelia me. že do strednej Európy a i m e- poučujú úradné štatistiky mam Nemci už len
vu, preto tu v stredno j Európe treba sa mierových smlúv neboli zasvätení do tajov dzi nás priniesli komunizmus 4 čisté nemecké školy, 43 miešaných a 244JV'
postarať o taký blok, ktorý m ô- národnostnej otázky v strednej Európe a práve tí Maďari, ktorým on dnes slovákom sk&í 'ľP 11 zvykli

al-btovoiľkístoV
n

tolioto° bľoku bvVolo pľeí0 vraj spraViIi zlý mieľ ’ z Morébo bude pomáha. Ak neverí tomu, nech si prečíta sme >ySpravediivosť» toboto báječnéboí
Maďarsko. Toto je v tomto čase jed- vťlína » keď sa neopraví. Vysvitá však, že históriu vlády Kúnovej, ktorú nastolil a vývoja menšinového školstva videli v_ úplnej!
ným cieľom zahraničnej poľ i t i- jeho" lordstvo ani dnes ešte nezná pomery uviedol do moci maďarský gróf Károlyi a pravdivosti, musíme si povšimnúť mmisf->1-

rít k
C

ífVc dnri °EÍ r one í°
" Émxipe ač o nej už vyšlo niekoľ- jeho kumpanisti. A kto sa proti tomu ko- ÄmitoÄto vlastne C sih

/.
1

d. I.y K S r, 1 c a n e J Luiopc.s ko veľmi spoľahlivých príručiek dokonca muniKmu branri a ubránia, to bola pravé Ako dosavádny vývoj ukazuje, budú tieto ?ko-
Tak tu to máte; Lord sa bije v prsia, žo i v jazyku anglickom. Nepozná -pomery, le- naša Československá republika. A u nás na ly jedinými menšinovými v Maďarsku. Sú ío

Qr. nechce zničiť Československo, len by rád bo len tak si možno vysvetliť, že sa dalo Slovensku? I teraz ešte tveria najväčší ká- školy s maďarskou vyučovacou rečou, v kto
dal Maďarom z nášho územia menšiu časť, do avanturistickej propagandy der voličsíva komunistického práve Ma- lear č” °bý

; fefe.-jsfesasiú. JtfaďaW a tu Maďar, senátop-.k.topá niň-im,é.h,o ae chc ;e.n,e,ž-,t-Q. aby ďari.
’

1-môvftdaR menšiny-, v, srna



'' — Vyslanec Čs. rcpn61Wcy Néw Yoifci Zäc*
liek Fierlioger prišiel do luhačayských
na liečenie.

všetky školy s vyučovacou rečou slovenskou'
alebo Českou, v ktorých nemčine či maďarčine
sa vyučuje ako riadnemu predmetu, spočítali
a povedali, žé sú to šlkoly menšinové, školy
typu C sú tedy výhradne maďarské školy a je
treba mimoriadnej naivnosti a dôverivosti cu
dziny, aby takéto školy považovala za školy
menšinové.

Keď si uvedomíme opravdivú podstatu
týchto škôl, môžeme povedať, že vývoj maďar
skej menšinovej politiky školskej do r. 1926
dosiahol toho, že slovenská menšina v Maďar
sku, ktorá dľa maďarských údajov počíta
111.000 dnší, nemá ani jednej školy. Nemecká
menšina z 550.000 dušiami má 4 vlastné školy,
okrem 43 miešaných.' To znamená toľko, že z

nemeckých d'ietok v Maďarsku, ktorých dľa
maďarskej štatistiky z r, 1923—24 bolo 48.586
len 594 dietkam bolo dožičené vyučovania v
materinskej reči a 5.023 dietkam vyučovanie
aspoň v miešaných školách.) Ostatných viac
ako 40.000 nemeckých delí chodilo do maďar
skej školy. Takýto osud malý slovenské deti
všetky. Štatistika udáva ich počet na 15.372.
K tomu treba len poznamenať, že v Českoslo
vensku zo 100.000 maďarských detí celých
91.000 má možnosť chodiť do škôl, v ktorých
vyučovacou rečou je reč materinská a v kto
rých. učia maďarskí učitelia. Ďalších 5523 ma
ďarských detí na Slovensku chodí do mieša
ných škôl, a len 4000 maďarských detí je nut
né chodiť do školy inorečovej ako maďarskej.

Napriek tomu lord Roihermer Madá spra
vodlivosť pre maďarské menšiny v nástup -

ných štátoch. Nevie a nechce vedeť však o ne.
spravodlivosti, ktorú v Maďarsku na nemec
kých a slovenských menšinách pásu rytierski
Maďari.

Čík. 7, P a r í ž a, 29. júla. rených opatreniach urobených maďarskou
V »Petit Parisien» pjctínáva bývalý člen vládou, aby sa splnily požiadavky národnosti,

ministerstva zahraničných vecí S © y ď p u x o nie je možné robiť si ilúzie. Tieto opatrsnia
pomere Maďarska k jeho susedom. Nadväzuje nezmenia nič na historickej pravde, že všel.

skej bolo 29. Júla za prítomnosti 6 členov a pred
sedníctva zástupcu župana vládneho radcu dr,
Maršíka. Schválené bolo zadanie rekonštrukčné
ho materiálu na hradskej Sercd—Dunajská Stre
da, Nové Mesto—Šaštín, Räkohiby—Mnešice,
Dioseg—Bôs, Sala n. Vj—Veča, Senec—Dioseg j
Bratislava—Oheruíer, zadanie prevedenia detail
ného plánu mostu cez Váh v Piešťanoch. Schvá
lené zakúpenie strojného zariadenia pre župný,
lom v Sološnici. Na remeselnícku výstavu ude
lená bola subvencia 15.000 Kč, na ciele zome
delské povolená subvencia v celkovej čiastke
11.400 Kč. Vzaté na vedomie, že H. amgnsta skon
čí termín súťaže na plány interného pavilónu žup
nej nemocnice v Trnave. Schválené nsnesenie
mesta Bratislavy o pokorovaní stavebného pro
jektu firmy M. Schiok, ďalej o kontrahovaní pô

žičky 4,600.000 Kč od Zemského úradu pre pois
tenie robotníkov, o prevedení kanalizácie a cestuj
na Eckhartovskýcíh pozemkoch, o predaji pozem
ku družstvu poštárov na Legionárskej ceste a nie
ktoré regulačné a zaetawovacSe úpravy v tak
zvanom Horskom parku. Vybavený rad záleži
tostí, týkajúcich sa administratívy župnej nemoc
nice v Trnave a schválené vyberanie rôznych
dávok a poplatkov v obciach župy bratislavskej.
Na župnú výstavu v rámci Dunajského veľtrhu
povolený ďalší úver 30s000 Kč. Vybavený rad
záležitosti administračných a schválené priráž
ky obecné pre 37 obcí. Celkom bolo pojedná
ných 137 bodov.

na kampaň lorda Rothermera v »Daily ko úsilie maďarskej vlády smere-
Mail» a uvádza predovšetkým do náležitého valo dlhé roky k tomu. aby utlumi-
osvctlenia prípis Miíler a ndo v.zo 16. mája lo hlas ethnogr aíických menšín.
1920 o delimitácií hraníc, ktorý bol v Daily Seydoux pripomína, že delimitačná komisia
Mail citovaný v prospech revízie trianonsksj nenašla žiadne nesrovnalosti okrem tých, kto.

smluvy. Dopis je odpoveďou na poznámky ré sa týkaly dvoch dedín v oblasti Šalgo Tar.
maďarskej delegácie k mierovým podmien. janu medzi Československom a Maďarskom.
kam, V dopíše poukazuje sa okrem iného na Obe tieto obce boly Radou Spoločnosti Náro.

to, že každá zmena stanovených hraníc dov v apríli rokn 1923 priznané Maďarsku. To

mala by o mnoho závažnejšie ne v ý h c. bolo všetko, čo bolo možné urobiť vzhľadom k

pomeroch strednej Európy nie je možné žia. čovaní mala a nenašla, že by bolo t r e-

dať, aby politická hranica kryla sa vo všet- ba opravovať iné veci Seydoux ďalej

iSech rešpektujú smPnwy. — Musia si počínať veľmi rozvážne.
Roľa maďarských aristokratov v zahraničí.

Z Prahy, 28. júla. nej náhrady preďválečnej hodnoty — ako

Francúzsky poslanec radikálnej strany i hospodárskym. Francúzi rešpektovali tú.
André F r i b o u r g, miestopredseda školské- t® smluvu do posledného písmena a za

ho a člen ' zahraničného výboru poslaneckej všetko, co im bolo uložené jedon a
snemovne a vynikajúci žurnalista je na infor- P°1 roka pred konečnou lehotou. Ziadon
mačnej ceste štátmi strednej Európy, ktorú Francúz, vyhlásil poslanec Fribourg vý
zahájil návštevou Československa. Za svojho slovne nikdy nechcel viesť vojnu s Nemec
pobytu v Prahe mal poslanec Fribourg dlhší kom, aby znova dobyl Alsaska Lotrinska
rozhovor e ministrom zahraničia dr. Benešom Taký je vo Francii smysel a rešpekt pre
a stretol sa s radom našich, politikov. Dnes smluvy. Ak vidia preto Francúzi štát, kto
popoludní prijal v hoteli »De Saxe» zástupcov rý nechce rešpektovať svoj podpis na
tlače s ktorými sa rozhovoril o aktuálnych smluve, nemôžu toho pripustiť, čo sa tý
otázkach politických. _

ka Maďarska, je tu ešte nedávny incident,
Na dotaz, čo súdia politické kruhy francúz- ktorý nie je možné zabudnúť. — Systema

ske o propagande, ktorú vedie Maďarsko a tické vyrábanie falošných bankoviek íran
v poslednom čase tiež lord Rothermere pre re- cúzskych. — Maďarsko si musí teda po
vitiu trianonskej smluvy, vyhlásil, čínať veľmi rozvážne. Rola niektorých agi-

X z Prahy, 29. júla!.

(Tel.) Návšteva bola slabá, obchody malé.
Čulejšia poptávka bola len po hotovom žite,
ktoré bez odkladu odosielané. Platné 210—
213 zo staníc. Pri dodávkach o týždeň neskôr,
ponúkané za 203, na august 190—195. Jakosť
českého žita je veľmi pekná. Slovenské žito
ponúkané bolo za 205', pšenica za 210—218 z

Nových Zámkov. Za novú českú pšenicu žia
dalo sa 240, ale nebolo na to kupcov, ktorí
boli ochotní zaplatiť 225—230. V jačmeni tiež
nedošlo k obchodom, český cenený hol na
190—200, slovenský 180—193. Pri ovse žia
dané sľavy a predaný bol za 194—195. Za no
vý ovos ponúkané 158—160 zo staníc na no
vember až december 153. Kukurica bola veľ
mi pevná. Stredné lúšteniny stále hľadané.
Za ružiak žiadalo sa 850—900. Črvená ďate
lina ponúkaná z Poľska a zo Sedmohradskä
za 45—50 amerických dolárov a z Francie za
1000 frankov. K obchodom však nedošlo, No
vá česká rasca zlacnela o 75 Kčs.

sohôdzu, v ktorej vyteaváia len niektoré menej
dôležité záležitosti. Or. Rebá& podal dotaz
ohľadom článkov mag. radcu dr. Kovácsa u
maďarskej a nemeckej tlači a mestská rada
sa usniesla upozorniť znovu všetkých mest
ských úradníkov, že nie je dovolené písať do
časopisov a kritizovať nenosenia mestskej ra
dy a zastupiteľstva, OMadoxn 5 úradníkov
mestských podnikov, tetorýdh' ministerstvo
vnútra potvrdilo, aäe ktorých mestské zasto
piteľstvo predsa nechalo vo službe, došlo teraz
z ministerstva rozhodnutie, že musSa byť z
mestských služieb prepustenú lebo nezodpo
vedajú zákonitým podmiemlkaan a nie sú prí
slušníkmi nášho štátu. Mestská rada sa usnie
sla predložiť túto záležitosť zastupiteľstvu,
ktoré už svojim posledným nanesením jedna
lo priamo proti nariadeniu ministerstva.

že francúzska politická verejnosť sleduje tátorov maďarských, menovite z kruhov
veľmi pozorne túto otázku. Francúzske po. jej aristokracie v zahraničí nie je tak
liiické kruhy však chovajú psvnú nádej, veľká, aby mohla vážne znepokojovať,
že tieto politické agitácie musia prestať a q gfyjjQck Francie s ostatnými veľmociam!
že, .

S1 ave^omi> ze ne
®ľ*

ie
„JJLj vyhlásil, že styky francúzskô-anglické sú

hanať. Maďari, ako hovoril, sa
mu‘ srdečné. Treba však zdôrazniť, výslovne ho

často ponosujú v rozhovoroch n > P,
"

voril, že táto srdečná dohoda francúzsko-an
vodlivosl mierových smluv. y - » glická nie je namierená proti žiadnemu iné
hovonl, to dobre nechápeme, lebo mame J

Co M týka stfkov francúzsko.ne
az chorobný smysel pre feý h politika Locarna trvá nezmenene.
podpisov a slova, ktorými sme stvrdili

. , . ,
smluvy. Dobré medzinárodné styky, hovo- Hovoriac o stykoch , francuzsko-italskych,
ril, nie sú možné bez rešpektovania smlúv. sdelil, ze Francia ma úprimne rada Káliu.
Francúzi plných 50 rokov rešpektovali Taliani sa davaju v poslednom čase často
smluvu frankfurtskú napriek veľmi ťaž- unášať v svojich prejavoch ďalej, ako hy snáď
kým ztratám, ktoré Francii priniesla, ako chceli. Poslanec Fribourg ma pevný názor, ze

územným - zlraía Alsaska Lotrinska - dôjdo k pevnej spolupráci Francie s Italiou,
tak i platovým — takmer 6 miliárd váleč- akonahle sa dnešná agitacia ukľudni.

publike. K najväčším verejným knihovniam
v našej republike patrí knihovňa Karlovej
univerzity v Prahe so 171.979 sväzkantí, kni
hovňa Národného múzea v Prahe s 378.061
sväzkami. Slovenská knihovňa ministerstva
zahraničia so 100.000 sväzkami, Strahovská
knihovňa so 110.000 sväzkami, Zemská fcni
hovňa v Brne so 400.000 sväzkami, Univerzit
ná knihovňa v Brne so 149.751 sväzkami a
Kláštorná knihovňa rajhradských Benediktí
nov, obsahujúca 100.000 sväzkov. Na Sloven
sku obsahuje knihovňa univerzity Komenské
ho 150.000 sväzkov, biskupská knihovňa v Ni
tre 70.000 sväzkov, knihovňa ev. lýcea v Kež
marku na 50.000 sväzkov, štátna verejná kni
hovňa v Košiciach 46.000 sväzkov, knihovňa
jasovských premonštrátov 40.000 sväzkov a
Caplovičova knihovňa v Dolnom Kubíne 35.000
sväzkov.

Z,Londýn a, 29. júla .

Ako oznamuje »Weslminster Gazette», do
šlý len teraz, keď bolo obnovené spojenie, prvé
podrobnosti o zemetrasení, ktoré zaznačilo
frankfurtské Observatórium 23. mája a ktoré
postihlo čínsku provinciu Kiansu. Ide vraj o
jednu z najväčších katastrof svetových. Štyry
veľké mestá boly úplne zničené. Počet mrfvých
podľa odhadu misionárov je asi 100.000 ľudí.
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Fantázie „V©rwär8su“. —— —- -i -'-j- A 7 XJ/7"

! p* k,’f.1“';.
Z úradného prameňa sa oznamuje:

Zpráva »Vorwärlsu», že československá
vláda zamýšľa podať rakúskej vláde ná
vrh na uzavre ÍÍ3 colnej Únie, nezodpove
dá skutočnosti.

— Prezident republiky prijal v Karlových Va
roch v stredu anglickú spisovateľku mis Ch r is
ti t ch z Londýna. Vo štvrtok prijal pán prezi
dent americkú spisovateľku Mme H a r d.Pátraní® po NungessermiS a Coíiim

ýpärse ls©swýsSesi?s®.
Britský misionár Booďenbrock poslal z Čí

ny do Európy dopis, v ktorom píše o zemetra.
sení v čínskej provincii Kiansu. Misionár ho.
vorí, že katastrofa je jednou z najväčších v
dejinách sveta a počet obetí odhaduje najme
nej na 100.000. Len v jedinom Liangčou bolo
vyše 10.000 mŕtvych, ale mnohé iné mestá boly
postihnuté ešte horšie. Celé rozsiahlo územie
a štyry veľké mestá, medzí nimi Hsiang bolo
oohromou celkom zničené.

— Srbský novinár a spisovateľ Bosá Savíč
zomrel 28. júla v Belehrade náhle na porážku
srdca v 71 roku. Savič zúčastnil sa veľmi činná
boja radikálnej strany proti dynastii Obrenovi
čov. Posledné roky žil vo veľmi stiesnených ho

spodárskych pomeroch.

Ž Washington u, 28. júla.
Dvaja letci, ktorí 7 týždňov pátrali po ne

zvestných francúzskych letcoch Nungesserovi
a Collim na Nov. Foundlande a jeho okolí sa
vrátili. Ako vyhlásili, nadobudli presvedčenia,
že nezvestní nemohli na týchto miestach pri
stáf.

la zavedené sú tieto telefónne relácie slo
venských oibci s cudzinou: Bratislavy s
Arnsdorfom v SaSku, GorlSteom (Zhorelec)
a Satou (v Maďarsku) a Banskej Bystrice
so Satou (v Maďarsku).

— Ako sa pracuje na bratislavskej radnici.
Bratislavské mestské zastupiteľstvo bolo svolané
na piatok 29. t. m. druhý raz k mimoriadnej schô
dzi, aby rozhodlo o odpredaji časti chodníku pred
hotelmi Carľton a Savoy majiteľovi týchto' hote
lov. Prvá schôdza za týmto cieľom na minulý
piatok svolaná, nebola schopná usnášania, lebo
neprišly potrebné dve tretiny členov zastupiteľ
stva, ktorých prítomnosť je nutná, keď sa jedná
o odpredaj mestského majetku. Do dnešnej schô
dze dostavilo sa zo 48 volených členov zastu
piteľstva síce len 21, ale napriek tomu bola schô
dza podľa štatútu schopná usnášania. Zástupco
via maďarsko-nemeckej strany kresť. sociálnej
boli prítomní takmer veštci, ale z českosloven
ských členov sa dostavili len dr. Rehák, Kokeš,
inž. Krivoš, Lehocký, Umiínskjy a náhradník za
stranu práce, z členov vládou vymenovaných len
Mr. Ph. Lochman a riad. Poslušný. Celá schôdza
.trvala len dve minúty. Zahájil ju prvý starostov
námestok Molec, — starosta dr. Okánik odcesto
val na pohrab kardinála Csernocha — a referent
predniesol stručný návrh mestskej rady, aby H.
Prúgerovi, bolo predaných 220 Stv. siah chodní
ka na námestí Palackého pred hotelmi Savoy a
Cariton v dĺžke 80 metrov na stavbu trvalej ka
viarenskej a reštauračnej verandy po 500 ko
rún za siahu. Mesto kladie len tú podmienku, že
na predanom pozemku bude len prízemná ve
randa a žc oba hotely budú zvýšené o štvrté
poschodie a mansardy. Návrh tento bol prijatý
jednomyselne, bez debaty a bez hlasovania dľa
mien. Predsedajúci starostov námestok Molec za
kľúči! po zistení tohto výsledku schôdzu, ktorá
trvala len dve minúty. Väčšina československých
členov zastupiteľstva Je snáď teraz na dosole
nej, ale iste sú v Bratislave niektorí náhradníci,
ktorí mohli byt povolaní. Keď sa však na tak
dôležitú schôdzu dostaví len jedna tretina če
skoslovenského bloku, vrhá to na jeho složenie
a usilovnosť jednotlivých jeho členov svetlo veľ
mi divné.

Zo Ženevy, 28. júla. — Besiedka dorostu Živnostenského spoločefl*
stva v Žiline, aby rozšírila svoje odborné znalo
sti, poznala hlavné mesto' Slovenska a pestovala
vzájomnosť medzi dorostencarai * živnostnícíva
slovenského podnikla s 80 učňami vedenými
správcom a dvoma členmi učiteľského sfaonx v
dňoch 24. a 25. júla študijnú výpravu do Brati
slavy. Výprava táto, prvá svojho druhu, nado
budla cenné zkúsonosti. Vedení tajom. Františkom
Porazilom, a predsedom čs. živn. dorastu
Kolomanom Ncumannom, po prehliadke me
sta a jeho pamätností a Po výlete na srucaniny
niekedy slávneho devínskeho veľhradu prezrela
si výprava náležíte niektoré továrne (Stollwerok,
Danubius, Siemens atď.), módne závody (Tansky,
Žigm- Kohn atď.), viaceré obchody, Tržnicu a Iné

podniky. .Výprava bola prijatá všade ochotne,
kolegiálne, pohostinský (Stollwerck, Tansky,
Kohn), takže jej členovia vrátili sa domov s naj
milšími vzpomienkami a nesmazateľnými dojma
mi. Správa Besiedky dorostu Živnost. spoločen
stva v Žiline aj touto cestou vyslovuje srdečné
vďaky všetkým činiteľom, ktorí túto výpravu
učinili tak milou a na skúsenosti bohatou v prvom
rade predsedovi Kolomanovi Neumannovi a Fr.
Porazilovi, taj čs. živn. dorostu, ako aj správam
všetkých navštívených tovární a závodov. —

František Príbovský, správca Besiedky dorastu
Živnostenského spoločenstva v Žiline.

Vodcovia troch delegácií na konferen
cii o námornom odzbrojení mali dnes po
radu, ktorá trvala niekoľko hodín. Nebolo
však možné docieliť dohody. Delegáti sa
preto usniesli svqlať na pondelok verejnú
plenárnu schôdzu konferencie.

Z Mor, Ostravy, 28, júla.
»Lidove Noviny» priniesly 27. t. m. zprávu,

ktorá, pojednávajúc o kríži v baníctve v ka
menouhoľnom revíre ostravsko-karvínskom,
oznamuje ku koncu, že z revíru má byť v troch
mesiacoch prepustených 6000 baníkov, Z »Li-

Novín» prevzaly túto zprávu i iné
denné časopisy. Riaditeľskou, konferenciou ka
menouhoľného revíru moravsko-ostravského
v Moravskej Ostrave boli sme zmocnení ozná
miť, že táto zpráva nezodpovedá skutočnosti.

jaSfej. Keď primiešate trochu íobrej kré
movej peny k Vášmu púdru, tu nie-
len žc púder prilne dokonale k plen,
ale krémová pena zároveň zabráni,

ill - W al3v Priro dzoiiá vlhkosť pokožky ne
'3a^'a P°Wcovaná púdrom a aby sa
týra nevysušovala, následkom čoho,\ aby sa stala pleť drsnou a vráska
vou. Týmto prostriedkom odstráni

sa tiež úplne lesknutie sa nosa a niet žiadnych ťažko
stí s pudrovaním tvári po celý deň. Môžete si kúpiť
zvláštny rozprašovací prístroj a krémovú penu v kto
romkoľvek dobrom obchode portebami lekárnickým!-,
a smiešaí s Vaším púdrom, alebo môžete si opatriť
púder s krémovou penou vedecky smiešaný v správ
nom pomere s inými vzácnyrňi pleť omládújúdm!
prísadami pod menom ,,Poudre Pétalia“. chýrečný oa
rížsky púdpr. Výrobci zaručujú úspešné výsledky v
každom prípade, y opačnom prípade sa zaplatený ob-

V§ade dostať. Balík na zkúšku. Tisíce žien
používa púder, ktorého Báryá im nevyhovuje
Mnohé ženy docieľujú najlepších úspechov miešaním
dvoch bariev, následkom čoho aj zadovážia taký
Specielný barevný odtienok, ktorý barve ich tvári
najlepšie zodpovedá. Pošlite v známkach Kčs 2.50 a
zašIeme Vám balík púdru Tokalon (Pétalia) na zkúš
ku s prídavkom penového krému, ktorý obsahuje se
dem rôznych odtieňov. Vyzkúšajte týcho sedem od
tieňov jednotlivé a miešane. Presný návod na mie
šanie púdru jg k balíku priložený. Ďopisy ráčte jdre

na generálne zastupiteľstvo Chennosan-Hellcc,oad. 20 C,, úč, spolči Komárov u Opavy. 02

Z Moskvy, 28, júla-
V Hankou trvá ďalej ostrá kampaň

proti komunistom. Časopisy uverejňujú
prudké články proti komunistom. Miesto
odstúpivších ministrov-komunlstov meno
vala nacionálna vlá«a ministrov iných.Všetci komunisti a osoby ľavého smeru
boli vo vláde zamenené za slranníkov
ústredného výboru kuominlanu.

Z P a r í ž a, 28. jlúa.
v dnešnej schôdzi sjazdu odborových orgakretár Jouhaux jasne sa vyslovil proti sjednoteniu s komunistmi. Jeho prejav bol prijatýbúrlivým potleskom a zdrcujúcou väčšinou

Í8ď) organizácií proti 57.

Z L o n d ý n a, 28. júla.Banícka konferencia, ktorá bola včera v
South Forte prijala rezolúciu, v ktorej sa vy
slovuje proti zákonu o Trade Úniách Z a de
baty prítomní banícki delegáti čo najostrejšieodsudzovali komunistické princípv a boľše
rícké metodos*

Seydouxovo poučenie Maďarom.
HillerancSov dopíš v pravom svetle. — Tvrdá lekcia Maďarom.

— Zasadnutie župného výboru župy brafislatu

d y, ako sú tie, ktoré uvádza maďarská dele- žiadostiam Maďarska napriek úplnej slobode,

t)ácia. Pripomína sa, že pri e lhn.ograíiekých ktorú delimitačná komisia pri svojom pokra.

kom a všade s hraniciami cthnickými. Nie je v závere dokazuje, že Maďarsko je v svojich
možné pominúť skutočný stav veci. O onesko. terajších hraniciach schopné života.

Francúzska sprcha na Maďarov.

Pražská plodinová burza.

— Bratislavská mestská rada rosia v piatok

— Najväčšia v«rejné knižnice v našej re»

100.90® ľudí saStyäiMio
pri zemetrasení.

— Telefonný styk s cudzinou. Od 25. jú-

Plenárna schôdza konferencie
o námornom odzbrojení.Žiadne prepúšťanie baníkovv ostravskom kamenouholL revíre.

Snadný prostriedok
k dosiahnutiu krásne/

päetš.Komunisti to v (Cíne prehrávajú.

Porážka komunistov na slazciefranc. odborových organizácii.

f. Z Londýna, 29. júla.

Anglickí baníci
proti boľševickým methodátn.

I„PRE

VÁS — PRE KAŽDÉHO“

f Remingíon Poríable
| Malý písací stroj s veľkými vlastnosťami.

i Remington písacie stroje spol. s r. o.
B BRATISLAVA, MITRA, KOŠICE,

-Grossli_m».vA ,24r xgaôažiaecti.633. iAOyu*#*



Ano, to trápenie už íroá veľmi dlho.
mnohokrát sme volali a prosili: smilujte
sa nad nami, ale darmo! Prosíme hluché
uši, voláme k tvrdým srdciam my, ktorí
chodievame v Bratislave do kina. A je
to vlastne veľkú nespravodlivosť. My,
Slováci a Česi, ktorí chodíme do brati
slavských kín, platíme predsa práve tak
vstupné ako Nemci, prečo teda my ne
máme čítať srozumiíeľné nápisy vo fil
moch práve tak ako Nemci. To je predsa
nespravodlivosť. Áno, mrime v brati
slavských kinách slovenské nápisy, ale
ten, kto vydal úradné nariadenie, že v
kinách musia byť filmové nápisy na
prvom mieste slovenské, zabudol stano
viť ešte jednu a to veľmi dôležitú pod
mienku, že tie nápisy musia byf nielen
slovenské, ale že musia byt i srozumiteľ
né. Takto nariadenie zavinilo veľkú
smiešnosť: že. síce v kinách sú slovenské
nápisy, ale že ten, kto vie nemecky, čí
ta radšej nápisy nemecké, poneváč z
tých sa správne o deji vo filme môže in
formovať, kým. pre návštevníka, neve
diaceho po nemecky, zostáva často dej,
tis plátne sa odohrávajúci, vinou sloven
ských nápisov zahalený v mystickú ta
jomnosť. Stáva sa totiž, že hrdina filmu,
o ktorom sa z jeho výzoru môže pre
svedčiť každý, že je mužom a že nosí
nohavice, pre Nemcov je správne mu
žom. pre Slovákov a Čechov však sa stal
podľa nápisu ženou, lebo často sa stáva,
že k svojej milenke hovorí: ..Včera som
H písala!" alebo: hrdina pošle svojej mi
lej kyticu a s ňou list. v ktorom vo ne
mecky jej správne sdeľuje: ..Prídem za
touto kyticou, ktorú ti posielam!". ale
slovensky hovorí záhadne: „prid s tou
kyticou, ktorú si mi venovala!" atď..mo
hol by som pokračovať až do nekonečna.

Ako by ľudáci chceli spraviť zo seba jediných ochrancov vlasti.
Zločinné handlovanie s Pltsburgom. — Kto koncipuje lordove

telegramy 7 Pravdepodobné počasie 30. júla
Polojasno, časom bez sklonu k miéstnyr
srážkam, alebo búrkam, teplo, vietor južnho smeru.
Poveternostná z práva Cudzinecké! -

sväzu v Bratislave z 29. í. m. Čadca 25,Sv. Mikuláš 12, Štrba 11, Hrádok 15., Popri
Veľká 16, Krížová Ves 11, všade jasné.

V Bratislave, 29. júla. jediný ochranca vlasti. Toto naparovanie mu
K vôli akcie anglického lorda a jeho macľar- málo svedčí. Vonkoncom mu však nesvedčí,

ských pomáhačov tak sa zdá začne vojna i v keď píše, že

našej vyššej československej verejnosti. Nie Hothermcre bude mať pravda, keď nepríde
snáď, z hádky či Rothermere má pravdu alebo pittsburská dohoda,
nie. lebo v tom sme všetci za jedno, že nemá '

pravdu a žosľ nedáme ani fliačka zeme Mada- lakt0 pisaf> ]e rtocmno uvádzame verejno
rom prelo, lebo sa to pánu lordovi páči. Vojna f' d°™acej 1 lebo to Je nie prav
hrozí preto, lebo páni ludáci nastolili otázku.

da
;

Rothemere nemá a nebude ma í pravdu
, , . , . , , . , . , , „ „ i keby pittsburská dohoda stotisíckrát nebolakto prvý zahriaknul lorda a jeho spoločníkov? , , , , , . ,, ,
. , - . v . , . ,. .. vtelená medzi zákony, lebo je otázkou.názoruA prišli k tejto zazracne smiešnej konklúzii; v - ,, ,

’
, , , , .či nam Slovákom bude vtelená medzi zákony

»Teraiz republike vpadol do chrbta Bo- alebo nie. Ale

V rámci Tatranskej výstavy usporiadal
bude.31. júla odp. slovenský íiárodopisný d( n
v Tatu Lomnici, na programe spevy a zvyk’
krojové skupiny z obcí Važec, Heľpa. Ba:
zovce, Gerľachovo, Ždiar a Zakopané. Zvláš
ny _

vlak z Košíc. — V štátnej ľ'
do vej škole vo Veľkej pod Tatrami otvorei
je do polovice augusta Tatranská výstav
obrazov, fotografii a výstava národopisná— Dobrovoľný hasičský sbor v

r

Sv Martine usporiada v nedeľu, 3H. ju
1937 (v pripade nepriaznivého počasia v n
delu, 7.' augusta) o 13. (1.) hodine polud.Jahôdniekom háji letnú zábavu. — Sp e
váčky sbor dobrovoľných a zá
obranných hasičov v Bratislave usporiac
pod protektorátom starostu dr. L. Okáni
k a, 4. a 5. septembra exkurziu do Viedn
Priatelia hasičov, ktorí, sa chcú zájazdu zi
časlnif, nech sa prihlásia do 15. augusta
r. u poriadateľstva od 17. do 19. hod. v skk
dišti dobrovoľného hasičského sboru v Brí
ti sláve, Krajinská cesta č. 2. — Členské sfciht
dza 1. sboru Slovenskej Ligy bude
stredu 3. augusta v »Domove» Slovenskej L:
gy na Slovenska v Bratislave na Dunajské i
ulici č. 32. o pol. 20. hodine.

thermere, — pxse »Slovak» — všetci Čeoho- . .... , _ nie js a nesmie byf otázkou nazvú, ci namslovaci sa chovali rezervovane, alebo , . , , , . _ ’

. . v, , bude lepšie keď nas Slovákov Rothermerestnclali len zpoza bneka. Tu sa musel zase . ,, c,:. , . prehandlnja Maďarom,ozvať reprezentant Slovákov a Slovenskej
krajiny Hlinka a prehovoriť v Košiciach Strená Tudová môže vydierať pre svoj pro
jasne. A zaujímavé, tí pravoverní, státotvor- gram politický doma odkohokolvek, ale pá-
ni až po Hlinkovej priamej reči vyrukovali cha zločin na národe a na štáte, keď si vybe
z pohodlného chládku »vyčkávajúceho sta. rie ™ spoločníka pri vydieraní lorda Hother
novisfca» a schovávajú sa za — nimi tak ne- merea a jeho maďarských spoločníkov,
návidenú — reverendu Hlinkovú, ehceiú ho *

ipretľomfovať». A keď sme už pri tých spoločníkoch, tak
Nuž táto konklúzia je smiešna lebo ač se- treba poukázať na to. ako si pomáhajú v Ma-

bevedomá, ale obsahuje nepravdu, ktorá sa ďarsku všetci medzi sebou v tejto záležitosti.
dá veľmi ľahko dokázať, Tam °drazu, akoby zmizly všetky politické

„ priehrady a rozdiele všetci pomáhajú Ro-
Fakt je. ze orgán ľudovej strany dlho, veľmi therm6T0vi- Jo pr,iro|zenéj že úradné mcdzí.
dlho nepísal absolútne nič o tom, čo zamýšľa

,fcka _ raedzi iným 5 ňradná ,tlačová agentúra
Rothermere, ačpráve o nej vedel. _ najviac> Tam to ide tek ďfl

.lek0j že sa trú- Bratislava: Adlon »Pod Štefanskou V(
žou», Reduta »Zorro rastite!*, Tatra »Kupe
benátsky*, Uránia »Tajomstvo netopiera*:
Rádio »Veľký Korzikán* (»Vzlet Orla»).

Iné noviny už dávno od začiatku veľmi vý- íajú o sebe napísať i to, že telegramy lorda
stižne referovali o celej veci a upozorňovali Rothermerea pomáhajú koncipovať maďarskí
verejnosť na celú akciu, len »Slovák», akoby žurnalisti. Tak redaktor peštianskeho »Az
o celej záležitosti ani nevedel. Po dlhom mlča- Estu», Kis Ferenc — ako sa dozvedá »Venkov»
ní však sa predsa ohlásili i v »Slováku». Vo — prozrazuje zcela nepokryté, že je nejen in
veľmi dobrom úvodníku zavrátily zámery lor- formátorem lorda Rothermerea, ale také spolu
dá a — je' charakteristické pre niektoré žur- stylisátorem (ve své skromnosti nechce snad
nály na druhej strane Moravy — že z toho ŕíci: hlavním resp. jediným stylisátorem, pozn.

— Prekopávali sa k 6 miliónom zlotým. M

nulei noci sa podarilo varšavskej polícii taktní
v poslednom okamihu zabrániť dlho pripravov:
né vlámanie vlamačskej bandy, do pokladníc si
nej tlačiarne bankoviek, v ktorých bolo pri
uložených asi 6 miliónov zlotých. Zločinci pra
valí celých 20 dní pri prekopávaní podzem
chodby, ktorá vedie pod varšavskými ulíc;
priamo pod tento grafický ústav. Mali preko
už len fi metrov a boli by sa dostali do ústa
Polícia obklopila v noci celú skupinu a všetk;
päť zločincov zatkla. Vodca lupičov chcel u

ale polícia ho prenasledovala a pri stŕhaní
ťažko poranila, že ho len v beznádejnom st
dopravili do nemocnice.

Len ešte jedno: keď sa nechcete sľu
(ovať nad nami. smilujte sa aspoň nad
telegrafom, telefónom, automobilom, lo
tériou a inými podobnými vecmi nášho
života. Sú tu všetko veci iste užitočné a

potrebné, prečo sa im má v bratislav
ských kinách nadávať: ďalekopis, ďa
lekomluv, sarnochod, a prečo sa v lotérii
nemôže vyhrať na obyčajný los, ale na
žreb, ktorý si už mnoho ľudí pomýlilo
so žrebcom a následkom toho i obyčaj
nú lotériu považovali za akési zvláštne
koňské dostihy.

článku robili cnosť pre orgán ľudákov, hoci red.) lordových politických dopisú. Pan Kis s
v. j , , referuje '-nám totiž v »Az Estu* z 28. t. m. o svénie je žiadnou cnosťou ale prirodzenou no- , , , ....

. . .... .. . . rozmluve s lordom. Nejdnve mluvik o revisivinnosfon pre každého, kto je Slovákom ale- ..
bo sa za Slováka vydáva, aby bránil zem rianonu.

svojho štátu. Pak pŕečetl lord svňj dopis Benešovi, píi
. . , čemž si liboval v tvrdých výrazech dopisu aAk bv ľudáci mysleli, ze |c to nie povninosf, .

J J
, .... , . . . nekolikrate se lazal redaktora: C o mysli.tak nech zmiznú ich reprezentanti z minister- ,

ských kresiel.' Nemaiú tam.' čo hľa clá f a nech
t e, bude to á o b r é ? Co myslíte, co

idú medzi Szúllôovcov. r e k n e n a t o B c n e s? Pak posadil rodák
tora vedie sebe ke svému psacimu stolu a

Po tomto chvalitehnom článku »SIováka» jeStč jedll0u sPolu prozkoumaIi text telegranebolo zase nič, až konečne prišla reč Hlinko- mu
va. Zase prirodzená a zase z nej spravili cnosť
niektoré noviny zpoza Moravy — najviac pŕímo komický .púsohí .pak rozhlásení Ro

ovšem brnenské »Lidové» — ačpráve niet thermerovo, uverejnené v »Az Estu»: nikdo

hnusnejšieho pre človeka národne cítiaceho, P oemužo na neho ŕíci, že hy hyl padl do

ako to, keď mu niekto dokazuje, že dobre ro- náručí maďarským agitátorúm. To pŕbhlaSujs
hí 5 keď si bráni svoju vlasť. Medzi tým však »šlechetný» lord, žatím so současnč koncipuje

za pomoci pana Kisse dopis min. dru Benešovi
tak zvané centralistické noviny a tak zvaní n sdéluje mu (pan Kiss se tím v »Az Estu» ve-
Cechoslováci náležíte vyburcovali svedomie fejnS olllu, m iiné podrobnosti, které neur
verejnosti proti plánom maďarským a sice en ,pro vefcjnost. jelikož by fo by- :

-z

— Na podporu povodňou postihnutých kr
na Slovenskom Východe prijal som tieto ď:

dary; Po 500 Kčs venovali: Ústredné sdruž
slovenského priemyslu, Banka Ceskoslovensl
Légií, Bratislavská J. Roth akc. spol, Pra
úvérná banka, filiálka, Česká priemyslová
ka, filiálka. Moravská agrárna a priemyselná
ka, fil. 300 Kčs. Hypotečná banka, fil. 200 Kčs.

dislav Čollák, učiteľ Čekiov 25 Kčs. Dynamit
bel, Bratislava 1000 Kčs. Všeobecná česká
ková jednota 300 Kčs. Židovská náb. obec

Kčs. Chewra Kadiseha orth. 300 Kčs. Ad. Re

syn a Arpádov. mlyn, Nitra, po 100 Kčs. I

& Hercog, Mark Franke, Panta úč. spol., íš

Schuitzer, N. Zámky, Strasser & Kônig, Pe

A. Klein & Sôhne, Nové Zámky. Moritz Frii

der, Samuel Tausig, Karí Weiner, H. Friedh;

Scrod, Artnr Steiner, Bratislava, J. F. Da

Brnenec, L. Gestetner, Bratislava, Dr. Qu

Artur, Hugo Friedmann, Bratislava, Jos. Spi

Bratislava, po 50 Kčs. Ján Sámek. inž. Wo
30 Kčs. Stan. Bohm, Oroska 50 Kčs. J. F

Parká, W. Frank!, Leo Sonnenschcin, Brati
Diamant J. Bratislava, po 20 Kčs. Paul Sal

ner 30 Kčs. Poliak Ju!. 20 Kčs. K. Bcvnstc
Kčs. A!ex. Hafendorfer 20 Kčs. Landw. P

u. Industrie A. G., Bratislava 50 Kčs. Joz. \
Topoičany, Aldor, Bratislava, Filip Roth, j "

Kčs. Dr. Munk, Bratislava 50 Kčs. Cnmm

Bratislava, Dioseger Zuckcrfabrik po 100 Kj

Berger, Levice, Alexander Fndor, Bratísláv

20 Kčs. F. Diamant, Trnava 50 Kčs. L. Sclley

polčany 20 Kčs. Fr. Horváth, N. Mesto 30

Alex Fekete, Lefantovce a Guttmann, Glomi

20 Kčs. V mene obetí povodne vyslovujem s

nú vďaku všetkým darcom za ich nasledoi
hodnú šľachetnosť. Ďalšie dary prijíma môj (

ný tajomník inž. Miloslav Kňazovič, Bratis

Ondrejská ul. 4. — Kornel Stodola, senátor.

Preto ešte raz, smilujte sa nad nami,
bratislavskými návštevníkmi kín. Ne
chceme nič nemožného ani nákladného:
len srozumiteľnosť a na tú máme snáď
práivo, aspoň my, ktorí sa nezaoberáme
okultizmom a ktorí nie sme mystikmi.

—aj-

hneď od začiatku celej kampane. ča«né— To i to. Pri licitácii sbierky obrazov v

Londýne predaný bol chýrny Rembrandtov
portrét admirála Trompa za 30.000 guineí. to

jest asi 5 mil. našich korún. — Ako známe v

bol v Rusku zrušený cirkevný sňatok. Soviet
ske úrady však pokračovaly ešte ďalej a dnes
nie je už ani. registrovanie civilných sňatkov
povinné. Preto sú tiež rozsobáše týchto sňat
kov veľmi ľahké a veľmi časté. V Leningrade
bolo za 5 mesiacov zaznačených 9881 sňatkov

Toto je pravda, o ktorej sa môže presved- Nemyslíme, že bude lord i>i- ľ IčČen
čiť každý, kto číta slovenské a české noviny, ' »A,z Esfcu» za to, že tak nediskrč:u ' vibalil

»Slovák» teda sa zbytočne naparuje, ako výrobní taj-emství jeho propagační cliiny.

— Smrť chlapca pri kúpaní. V týchto dňoch
sa kúpalo niekoľko chlapcov v jazere medzi Lá
bom a Hoohštefnom. iSročný Marcel Chmela
chcel jazero preplávať, ale na prostriedku jaze
ra ho opnstily' sily, začal tonúť a volal o po
moc. Jeho kamarát Hromádka mu išiel na po

moc, ale. Chmela sa ho. tak kŕčovite držal, že
bol v nebezpečí utanutia i Hromádka a pi%to sa

musel Chmelovi vytrhnúť a zachrániť sa sám.
Chmela utonul a našli jeho mŕtvolu až večer, ke

dy ov.šem nebolo na jeho záchranu ani pomysle
nie.

osôb, medzi nimi 60 kňazov a za vedenia stra
hovského opáta Msrg. Methoda Zavárala.
Pravdepodobne zúčastní sa púti tiež českosloven
ský minister pôšt a telegrafov dr. N o s e k. Pút
nici, cestujúci do Czenstochowej prídu 2. augusta
do Krakova, kde zostanú niekoľko dní.

s. 7255 rozsobášov. — Pri nedávnych leteckých
manévroch nad Londýnom podarilo sa »ne -

priateľským* lietadlom 38-krá,t preniknúť až
nad stred Londýna. Odborníci sú tej mienky,
že terajšia protilietadlová obrana Londýna je
celkom nedostatočná. — V Xtálii zaviedli pred
časom zvláštnu daň, ktorú platia starí mláden
ci. Výnos tejto dane je značný. V samotnom
Milámc vyniesla staromládenecká daň za rok
3 milióny Hr. Ale vzostup sňatkov sa ani zave
dením tej dane dosiaľ nedostavil. Je lepšie
zaplatiť daň a zlobiť sa len raz do roka pri jej
platení,, ako oženiť sa. — V montíalconských
lodeniciach boly zbudované dva nové trans
oceánske parníky »Saturnia» a »Vnlcania».
Majú po 24.000 registrovaných tún a cestu do

Ameriky vykonajú o polovicu rýchlejšie ako
doterajšie parníky linio Cosulichovej. — V Olo

múci začnú stavať ešte na jeseň nove krema
tórium. Bude to tretie krematórium na Mora
ve. —. V auguste bude usporiadaná, nová vý
zknmná výprava do Demänovských jaskýň,
ktorej sa zúčastnia i zahraniční odborníci a

zástupcovia tlače. Výprava potrvá niekoľko
dní a jej účelom je objavenie nového vchodu
do jaskýň. — Rakúsky justičný výbor prijal
b niektorými zmenami osnovu vlády, týkajú
cu sa ústavného zákona o opatreniach, ktoré
sa ukáizaly potrebnými v dôsledku požiaru vie

denského justičného paláca. — Nad krajom
Fryzekým a Golderlandským v Holandsku
sniesla sa prudká búrka sprevádzaná vetrnou
smršťou. Boly spôsobené veľké škody. Početné
dvory boly zasiahnuté bleskom a vyhorely do

základov. — Štátna kontrolná komora poľská
jwdiiikla vo filiálke štátnej hospodárskej ban

ky vo Lvove revíziu, v dôsledku ktorej bol ria
diteľ banky Kanski suspendovaný pre z-prene-

— Neuveriteľná surovosť. Na ceste z Hlubočc
do Prahy šiel v stredu skoro ráno s vozom ralie
čár Jozef Bohuslav z Hluboče, ktorý rozvážal
mlieko. Na jeho vozíku sedel jeho 59ročný kočiš
Václav Krištúfek. Bohuslav je známy surovec a

notorický korheľ. Poslednú noc tiež prehýril v
krčme a teraz chcel čím skôr dôjsť na miesto,
pri čom surové bil svojho koňa. Kôň sa náhle
vzoprel a plnou silou kopol kočiša Krištúika do

tváre, ktorý s výkrikom a zakrvavenou tvárou
spadol s voza pred kolesá. Tu však sa stalo nie
čo neobyčajne surového. Bohuslav, ktorý videl
svojho kočiša spadnúť nezastavil voz, nepomo
hol mu, ale bil znovu koňa a voz prešiel nešťast
ného Krištúika. Bohuslav sa na neho ani neob
zrel a viezol sa ďalej. Ťažko zraneného Krištúi
ka našiel istý šofér, ktorý ho odviedol do ne

mocnice na kliniku profesora Jiráska. Jeho tvár
bola celkom rozbitá. Okrem toho spôsobil mu
vo-z smrteľné vnútorné zranenie. Na klinike pre
bral sa na malú chvíľu k vedomiu, pri čom vy

rozprával čo sa s nim stalo. Boly to jeho posled
né slová, lebo za niekoľko minút na to zomrel.
Surový Bohuslav bol zatknutý a dodaný do väz

by.

— Chlapec sa utopil v hnojnici. Na. majeri
Szelozô pri Dunajskej Strede sa hral 4ročný
František Czocher na pokraji hnojnice. Jedna z

tehál, ktorými je hnoinica ohradená, povolila,
chlapec spadol dnu a utopil sa.

— 40 detí a žien zahynulo na jazere. Podľa
zpráv o nešfa&u na jazere Michiganskom po

topil sa len zábavný parník, ako bolo pôvodnú
lilásoné. Počet utonulých odhaduje sa na 49

Sú to zväčša ženy >a deti. Do pozdnýcb hodín
včera,jšiabo dňa bol vytiahnutých 27 mrtv,o!l
Podľa výpovedí kapitána, parníku, ktorý bol
zatknutý, vyvolala náhla búrka, ktorá sa, sni*,
sla nad jazerom medzi cestujúcimi paniku.
Všetko potom ušlo na jednu stranu lode, ktorá
sa prevrátila.

— Nová dámska kapela od 1. augusta t.

— Vo včerajšom čísIe nášho časop. uvi

nili sme inzert firmy Bafa, ktorým hľadá b.

chodvedúcicih. Omylom bolo v tomto inz

uvedený vek do 25 rokov. Z toho dôvodu
ma Bafa inzert opravuje e sdeľuje nám.
vek uchádzačov na miesto obchodvedúcicl
do 35 rokov.

— 30.000 dolárov za prvý let Paríž—Ohlevc
laud. Novoyorská obchodná komora vypisuje ce

nu 30.000 dolárov, pre prvých letcov, ktorí me

dzi 6. až 28. augustom t. r. priletia z Paríža do

Clevelandu bez zastávky.
— Chcela sa otráviť lúhom. Vo štvrtok večer

napila sa 2Qročná predavačka Antónia Mináriko
vá vo svojom byte v kominárskej ulici v Brati
slave roztoku lúhového kameňa. Záchranná sta
nica ju dopravila do štátnej nemocnice. Prečo
chcela sebavraMu spáchať, nebolo dosiaľ ziste
né.

vzoru techniky v Nemecku zorganizované
lište, ktoré už 16 rokov jestvuje, presťaho
sa. v septembri 1926 do novej štátnej bud

postavenej mestom Podmokly, nákladom 3

liomov. Tu jestvuje strojné oddelenie, oddel

pre stavbu automobilov, f

nika kúrenia a inštalácie, chémie a vys
stavby. Predbežné vzdelanie stačí mestiar
škola alebo nižšia stred, škola. Každé vä

vzdelanie zaručuje kratšie štúdie. Nastúpi
2Ó. septembra. Na žiadosť zašlite riaditeiľf

študijné plány,,

— Niekoľko sto malomocných na úteku. »Chi

cago Tribúne* oznamuje z Buenos Aires, že
niekoľko sto osobám, postihnutých leprou (malo
mocenstvom)'' podarilo sa ujsť z chorobínca pri
meste Sao Paolo. Obyvateľstva celého kraja sa
zmocnilo zdesenie.— Mláťačka utrhla robotníčke nohn. Vo štvrtok

ráno bola zamestnaná pri mlátení obilia na veľ
kostatku Macaháza Margita Fodorová. Stála na
mláíačke, pri čom odrazu sa šmykla a spadla
ľavou nohou do stroja, ktorý jej nohu až do pol
lýtka odtrhla. Zrauená Fodorová bola vlakom do

pravená do Bratislavskej' štátnej nemocnica

— Ukradli Bratianuovi politické dokumenty.

Paris Matinal oznamuje z Bukurešti, že minulej
noci boly v letnom sídle rumunského min. pred
sedu B r a t i a n u vo Florice ulúpené veľmi dô

ležité dokumenty a zvlášť poznámky o postupe
liberálnej strany, í

very.
— Čs. eúf do Czensfochowe.j. Ccskoslovensko

íourdská spoločnosť v Prahe usporiada v týchto
'dňoch prvú púť do Czenstochowei za účasti 140 i

POČASIE.

kaviarni »LYRA».

— T®cbnické iičelišts v PodmoWoeh.

Hľadáme oľutovanie ! Domáca vojna pre Rothermera. ZRKADLO DŇA

RÔZNE.

BIOGRAFY.
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ATÁvnnmf Maďarskí emigranti v službách
NAR O DNE komunistov.

HOSPODÁ R S f VO prelo chystajú komunisti stávku w komárňanskom prístavet

Rybársky kurz v Liptovskom Hrádku. »Ze-
_ _ :

Hdk. Komárno, 29. júla.
stotf práve v dobe najväčšej kon

medelská Rada pre Slovensko spolu so Štátnym V tieto dni usilujú sa komunisticky pre-
.

. takže zárobkové možnosti sú tuná
výskumným ústavom rybárskym v Prahe uspo- dáci vohnať tunajšie prístavné robotníctvo J

bré samozrejmé, že komunisti
riada v dňoch 8.-12. augusta 1927 v Lipt. Hrád- do stávky dňom 1. augusta pod zámienkou

kepienkom mzdového boja chcú narnSo
ku rybársky kurz pre delegátov rybárskych spol- zvýšenia miezd. K nasej zprave o tejto veci

ná§ hospodársky živOl a to na vePml čí
kov. Na kurze budú prednášať odborníci výskum- môžeme podať ešte tieto informácie:

ttiv0m mieste. Pripravovaná stávka má naj
uého ústavu, najmä o otázkach pstruhoyitých y komárňanskom prístave je teraz za-

zasiahTmť v prvom rade naše železnice,
rybárstiev. Okrem teoretických prednášok, kurz rae6tnávaných denne do 450 robotníkov u

flem dovážajú denne len uhlia do 200
bude spojený i s praktickými cvičeniami a od- prekladu, ktorých denný zárobok pn 8 ho-

okrem tavaTU> ďalej plavebné
bernými vychádzkami do okolitých pstruharm. dinovej pracovnej dobe obnaša priemerne , Slovensku, ktorým

Stávky a výluky v júni 1927. Podľa sdelenia korún, pri práci cez as Mot! je te- 2°“™“ /k^ár&anského prístavu
St. úradu štatistického bolo v jum 192/ vcelku raz takmer pravidlom, 130—150 korún, V po

25 stávok, z toho 14 jednotlivých a 11 hromád- rovnaní s každým iným pracovným odve- me iv .
_

ných v 89 závodoch. V postihnutých závodoch tvím je to iste zárobok slušný a to tým viac, Je však velkou naivnostou komunistov

bolo 26.558 zamestnancov, z ktorých 25.674 stáv- keď nejde tu o robotníctvo t. zv. kvalifiko- domnievať sa ze sa plán môže uskutočnil,

kovalo a 62 nepracovalo v dôsledku stávok. Stáv- vané.
Poneváč už železničná správa sama musí sa

kujúci zameškali 240.020 prac. dni a na mzde Spokojnosť prístavného robotníctva a po- ubrámt státisícovým škodám, ktorá by jej

ztratili 5,142.778 Kčs. Nepracujúci v dôsledku kojný chod práce nedal však spať komuni- denne následkom stávky nestály, akiste po

stávok zameškali 999 prac. dní a na mzde ztratili stickým štváčom, ktorí si našli medzi robot- užije svojich práv, daných jej železničným

25.329 Kčs. Úhrnom tedy činila v júni ztrata pra- níctvom niekoľko ľudí za často aj pochybnej dopravným a dovedie sa’ vcas

covnej doby 241.019 pracovných dní a z tejto miiiulosti a s týmito snažia sa ovládnuť or- nou prípravou postarať o to, nenastala

na mzde 5,168.107 Kčs. ganizáciu a terorizovať všetkých ostatných, situácia, komunistickými štváčmi pnpravo-
Sjazdy a prednášky počas Dunajského veľ- je príznačné, že medzi týmito rozkladnými vania. Takto je stávka robotníctva v pnsta

trhu. Vo dňoch 23. až 25. augusta je projektová- činiteľmi nachádzajú sa aj maďarskí emi- ve dnes vopred odsúdená k úplnému nezda

ná prednáška min. radcu dr. Otak. Lankaša, prenti, ktorí zneužívajú práva azylu v na- ru, pokial ide o dôsledky štváčmi zamýslane
prednostu III. odb. ministerstva železníc »0 tarif- gom štáte k podvratnej práci a vyvolávaniu B! zostanú len dôsledky svedenými obávane,

nich problémoch slovenských železníc a prista
vov». Dňa 29."augusta koná sa o 10. hodine v w
»Redoute» valné shromaždenie Zemského sväzu SíT Äli, #>11

* ® «iSSí S8!
mäsiarov a údenárov spojené s prehliadkov veľ- SOvBCliSKIr
trhu. Vo dňoch 29. a 30. augusta sú informačné Iga
Vurav daňové nre živnostenských funkcionárov. W l®w0äS®D0W«

Športový klub »Makkafce a» L. Sv. MikuIáS

(člen Csl. Lawn-teninisovej associácie) usporia
da v dňoch 14. a 15. augusta 1067 pod protekto.
rátora mesta Lipt. Sv. Mikuláša, II. župný
Lawa-tenmiaový turnaj, schválený Csl. Lawn.
TermisJvo'J associác'au zo epoluáčasti niekto,
rýdh členov Sporto-vného kluíbu Lipt. Sv. Mi

kuláš.

1. Dvojhra dám o majstrovstvo župy Pod.

tatranskej na rok 1927.
2. Dvojhra pánov o majstrovstvo župy Pod

tatranskej na rok 1027.

3. Štvorhra pánov o majstrovstvo župy Pod.
tatranskej na rok 1927.

3. Miestna štvorhra o majstrovstvo ž. Pod-

tatranskej na rok 1927.

5. Dvojhra pánov o putovný pohár meata Ľ,

Sv. Mikuláša na rok 1927.

Posledný deň prihlášok vo štvrtok dňa 14.

augusta 1937 do pol 18. hod. Prihlášky sa majú
zaslať na adresu Štefan Stein, Lipt. Sv. Miku

láš, Rafinéria. Prípadné informácie telefonic
ky medzi 9.—12. a 12.“—17 na čís. tel. 10. Vyló
eovanie vo štvrtok 11. augusta 1027 o 18. ho
dine v klubovej miestnosti. V nedeľu, dňa 14.

augusta 1927 vo dvorane hotelu *Europa» ča
jový večierok na počesť hostí.

1. Závody sú všetkým amateurom — s‘älym
obyvateľom župy Podtatranskej prístupné. Vo

všetkých hrách dostane sa všetkým prvým,
druhým a ev. tretím (.pri účasti najmenej 16

hráčov) po čestnej cene, alebo plakete. Bude-li
menej než 10 prihlášok odpadá patričné číslo.

mäsiarov a údenárov spojené s prehliadkov veľ
trhu. Vo dňoch 29. a 30. augusta sú informačné

kurzy daňové pre živnostenských funkcionárov.
V tých dňoch je projektovaná tiež prednáška Äfféra faSŠOVania diplomatických d0.kument©V.
min. financií dr. Karola Engliša, ktorí svoju

prítomnosť už prisľúbil. E. Ml Z Paríža, 29. júla. jnunizmom?* spytuje sa »Ľa Liherté* a ako

V tých dňoch je projektovaná tiež prednáška

2. Konkurencia číslo 5. je cenou putovnou
a vlastníkom stáva se hráč, ktorý poháru tri
krát za sebou, alebo 5 k-áC vôbec dobýva.

Rozšírenie poukázkového styku Čs. poštového y Paríži Boli zatknutí členovia ruskej dôkaz cituje komunistickú
1

»Humanité», kto?-

úradu Šekového s cudzinou. Pouikázkový styk organizácie pre falšovanie sovietských do- rá píše o tejto záležitosti medzi toto:
nášho šekového úradu s cudzinou, obmedzený do- kumentov. Polícia odhalila túto organizá- *Bolo treba, aby behom júna jeden z členov

3. Vklady sú za osobu a číslo 15.— Kčs.
Día usnesenia Csl Lawn-'1 ennisovej Asociá
cie je treba na každú prihlášku si ožiť -súčasne
10 proc. príplatok. Pri účasti len v jednej kon
kurencii je vklad Kčs 20.—.

šiat len na Rakúsko, bude v najbližšej dobe ciu na upozornenie a udanie sovietského bandy Solovský, dohnaný biedou obrátil sa

pravdepodobne od 1. septembra t. r. dosť značne vyslanca Rakovského. Zprávffi v novinách o | na vyslanectvo, aby táto aféra dosiahla roz-

rozšírený a to na Belgiu, Nemecko, Maďarsko, tom hlási; »V Paríži účinkovala organizá- ! merov, ktorých má dnes. Solovský skutočne
Poľsko a Švajčiarsko. Jednania o bližších móda- cia pre falšovanie lživých zpráv. Dvaja rus- • vyrozprával pri druhej návšteve továryšovi
Jltáoh tohoto stýku s týmito štátmi blíži sa už emigranti Konstantin Solovský a Kon-

j Daviilkovskému, úradníkovi na vyslanectve
k závernému štádiu. stantin Davilkovský, hlavní členovia tejto s históriu celej tejto aféry.» Takýmto spôso-
r ,i iľ"ffiiiiiiimu milí i 11- n i organizácie sú teraz vo väzení. Stalo sa tak \ bom sám úradný orgán komunistický vo

Pozor! 4 Pozor! na základe udania pána Rakovského.* ä Francii poukazuje na úlohu, ktorú v tejto
SžaLiiižmBMmM Nuž, tá čiastka francúzskej tlači, ktorá \ afére hralo sovietské vyslanectvo. Úlohu

mfiŕete vyhrať i. aatjusía t. r., keď si kopíte u nás
podporuje vládu v zápase s komunizmom, * provokatéra a nedôstojnú diplomatickej
hľadí na túí° aíéru veľmi podozrivé a vidí

j
misie Pán Rakovský ovšem, keď žaloval

—s v - -» ** tóvra v ne í »znarňenie satana* — rudého mter- i neznámych falšovateľov nemyslel si, že ich
€51ľJ.&S. ©Š nacionálu. »Ci je to nie provokácia, pochá- | polícia, tak chytro objaví v samej sovietskej

bankový závod, Bratislava, Radničná ul. č. u dzajúca od ruských agentov, chcejúcich po- j misii a že »Humanité» vo svojej prílišnej

4. Turnajový výbor vyhradzuje si právo pri
hlášky bez udania príčin odmietnuť.

5. Všetky utkania súťaže hrajú sa na 2 sady
z 3; konečné kolo konkurencií č. 2, 3, a 5. roz
hodne sa dobytím 3 sadov z 5.

6. Hrá sa na 4 briskách pieskových od 7.

hodiny rannej až do súmraku. Hráči musia’
si sami viesť v evidencii kedy hrajú e nastúpiť
musia 15. minútami pred hodinou pre nich ur
čenou. Mŕčky; Slazengers Hand Court 1927.škodiť ruskú emigráciu v ich zápase s ko- i horlivosti prezradí súradné tajomstvo*.

7. Turnajový výbor vyhradzuje si zmenu
poriadku čísiel.ff P A © i O ff

8. Každý hráč na požiadanie turnajového
výboru musí prevziať funkciu sudcovskú.

jtmiwiB.4!.iiawHpm’ ponáška. 20.00 S. r. do Bratislavy. Zprávy Londýn (361.4) 19.15 Piesne Rích. Straussa.
„„ e Ctk. - 20.10 Operetná hudba. —.21.00 S. r. z — 19.30 Populárny koncert. — 21.20 Recitácie,

program na soso.i an t . juia. Brna. — 22.00 Čas. signál, posledné zprávy Ctk, — 21.36 Hudba orchestru, spev sborov a Bóli-
Bratisíava (300) 18.15 Koncert Savoy Jazz- prehľad denných udalostí, zprávy šport, a stov. — 22.35 Tanečná hudba. 0. Hrá sa dľa pravidiel Csl. Lawn-Tenniso.

vej Associácie.Bandu. — Na programe tanečná hudba, — 19.20 div. — 28.25 Š. r. z Brna. Vojenská hudba zo ‘Paríž (1750), 16.45 Radlo jaJzasympliouia. «
Zemedelsíký rozhlas, časové .zprávy. — 19.25 záhradnej reštaurácie Besedného domu. 20.00 Večer Union des grandes aBsociations20.00 Večer Union des grandes aBsociabions

francaises. — 20.30 Veľký koncert sólistov a
orchestru.

Rozprávky pre deti. Hana Gregorova. — 19.40 Brno Í441) 12.15 Poludňajší koncert. — 14.30
Proí. Ján Miškuv: Antické maliarstvo. — 20.00

j
Olom plod. burza, zprávy eovetrnostné, Ctk,

F. r. z Prahy. Operetná hudba. — 21 00 S. r. šport a div. — 16.45 Detský kútik. — 17.35 Ne
« Brna. Koncert. — 28.00 S. r. z Prahy. Zprávy mecké vysielanie. — 18.00 Cas. signál. Semo-
Dtk. — 28,20 S. r. z Brna. Prenos za záhrady správny rozhlas. — 18.20 Prednáška. — 19.00
rest. Besedného domu. Konert orchestru R. J. — 20.00 Spevácke okteto

Košice. (1870) 19.00 Rozprávky pre deti. — členov Ná r, divadla v Brne. — 21.00 S. r. do
19.15 Zprávy Ctk. — 19.20 Koncert sálonného Prahy a Bratislavy: Koncert tamburášsknho
orchestru orchestru »Harmonia». Dir. P. Straka. 1. V. G.

Praha (348.9) 11.00 Reprodukovaná hudba. — Brož: Vienac slov. piesama. 2. Ceperin; Stará
11.45 Zemedelský rozhlas. 12.00 Cas. signál, pesnička, 3. I. Zaje; Hrvatieam. 4. Ceperin;
zprávy Ctk. — 12.10 Poludňajší koncert. — Krásny sarafán. 7. G. V, Brož: Banovac, po
53.00 Trh nráce. — 13.15 Rozhlas pre priemy- chod, 8 Rozkošný: Fanfáry z op. »Popeika».
*el, obchod a živnosti. — 17.00 Odploudňajší — 22.00 S. r. z Prahy. — 22.25 S. r. do Prahy
koncert. — 18.00 Prednáška. — 18,15 Nemecké a Bratislavy. Pluk. hudba 43. ppl. dir, kap.
vysielanie. — 18.45 Zemedelské zprávy. — 10.00 Zita zo záhrady rest. Besedného domu.

Berlín (483.9 a 566) 17.00 Salonné kvarteto.
— 18.40 Španielština 19.05 Prednášky. 20.30
Berlínska noc, hra. — 28.30 Tanečná hudba.

Vrallslav (315.8) 14.50 Francúzština. — 16.30
Zábavný koncert orch. stanice. — 18.00 Pred
nášky. — 20.15 Večerná zábava. — 28.15 Ta
nečná hudba.

Viedeň (517.2 a 577) 11.00 Koncert pódiá hlá
senia. — 16.00 Koncert. — 18.30 Prednáška. —
19.45 E. Kálmán: Víla z fašiangov, opereta v 3
dejstvách. Na to večerná tanečná hudbe.

Rím (449) 17.42 Instrumentá/lny a spevácky
koncert. Krásna hudba. — 21.10 Prenos z di
vadla. (podlá hlásenia).

najmodernejšie osobné a nákladné vyrába
opravuje továreň karosérií

T. LEPIL a synovia, Bonsinov-Slavikovice
Telefón Rousinov 12.

Hry;

Československé štátne pôžičky; Tur. želez. nožička 228 —
{ Kolín, lieh 23-00- Válcovňa kovov 1250*- SvaičiarsVe loo

,<1.1. Prémiová 97 45 Stavební lósy Vi “T |»tava-N#dek 384- STlíS IľjTyÄún SU
6° o Investičná dopravná 99'65 „ „ 's „Medica 250 — Bergmann 560— Dánske Joo dánskvch korún oni —
e;

.retaira «g Ak.i. M.kt ”w?ť ' CeS“ B”d6i°V'“ iTľ.-b. »- *Ä 3 «3-30
6% Múčna 99'65 „í>oio 1300 —

J. Schreiber —< ňn k , ih , .jh„ ico.ivwi
6° o Konverzná 99,65 Agrárna banka Českoslov. 419 — Spoločnosť pre priem, mlieč, 1533*— Olšany 252*— Šnanielske lon

° io.í udu
6« Konzolidačná - - - 99-20 Česká banka Union 345 - Ústi n. L., chemie 920’- Pražská drevárska ftafskl loo Hr

P

6° „ IV, štátna 98'90 Česká esk. banka 380 - Selfier a Bellot 1375-- Olovie 530'- Edcé od 10 dni
:6» 0 IV. štátna, veľké kusy 98-90 Česká priemyselná banka 379- Cesko-Budejovický —*— Americké od 10 dol. vyše 33 50

5‘,° o IV. štátna 91'35 Moravská agrárna banka —'Svetovar 1060-— Devin:
° '

51 A e IV. štátna, veľké kusy 91-35 Pražská úverná banka 542'— Plzenský prvý 2970*— , , ŕ Fr^c
V

z
,»

1 .ía
.
nkoJ, 2750

4»® iv štátna’ 74-45 Prvá česká zaisť, banka 300'— Prvv hrnenský 1860’— Amaterodam loo h. zl. avista 1351'50 avédske, loo švédskych kor. 901-50

í*,'' IV. štátna, veľké kusy 74 45 „Koruna“, poisť, na život — Dobfany, kaolín Berlín, loo zl mar.ek a vista 80050 SfÄ! 1o°«^‘T0V 375°
S'j°o IV- štátna! nesl, 60 20 Slovenská banka 164- Králodvor. cement. 3200'- Buenos A.res loo pesos cable 1432 50 MadataU loo

-
pengô 587-

8 1
2°, IV. štátna, veľké kusy 60'20 Ústr, bka čes. sporitelien 440— Podo!, cement. 428-— Brusel, loo frankov a vista 467-50 29 80

4° 0 Košice-Bohumin —Živnostenská banka 442'— Sedlec. kaolín. 940'— Helsinkí loo fin. mariek „ 84-6250 1

1
ttlr®cká l,bra

41 A náhradná renta 85— Národná banka 5880— Zäpadočeská kaolín. 2740— Cuprch
loo frankov

_
649'25 loo latov

4-2°|0 náhradná renta 73'50 Rakúsky úverný iístav 312— Danék 538— Oslo, loo nórskydi korún 87050 pľŕoul
8

1 v4
l °°r ?

V
-°u , . „.p

4 85

. 4°L náhradná renta 67-90 Vídenská banka Union -— Českomoravská-Kolben 6230— Kodaň, loo dánskych konto 901— ,0
P°Jf.

kych dotfch 374*50
Sí

| 2°|o náhradná renta —— Viedenská banková jednota 148— Minerva, Opava —— h°"id^n’} bra
x

>163-35 íaŽS* wua 1
J
k°v

. .
.. . . .... Všeobecná obchodná bank;. .

—•— Novák a lahn 535-— Madrid, loo peset 573 50 Kanadské veľké, 1 kan. dol. 33
-
35

Verejne pôžičky; Hrvatskä eskomptná banka —•— Prvá brnenská stroj sno! 35-50 Mtlán, loo Hr 183-25 Kanadské malé, 1 kan, dol. 3330
5°| 0 Hlavného mesta Prahy 88 50 jugoslovanská banka 53— Ringhoffer

‘ ‘
946— New Vork, 1 dolár cable 33-60 _

4°1 0 Hlavného mesta Prahy 72-— Lublaňská tívemá banka —Simmering 72-— Paríž, loo frankov a vista 131-70 1 KČ* V IS’39
6°1„ Mesta Brna —— Melichar-Umrath 22fi— Štokholm, loo Švéd. konín 901*50 •

4 . „ Bratislavy - Ako.e podnikov: meiichar Umrath 226-
Belehrad,’loo dinárov 59-2150 fa

?ri
ž

- 20-3250
6B

lc o Bratislavy ’— Duchcoyská—Podmok. dráha 1105 - —
Hernvch 1450 Budapešť, loo pengô 588— t, . ,

25 2050
6% Rak. štát. pož, práv. kusy 98’90 Praž.-Duchpovská dráha Im.’ a. —— a y

, , . . eo ., Bukurešť, loo lei 20-50 d
W

Xork cabel 5-1950

Zástavné iistv a dlžné únisv ? ražská Par°Plavba 1000-- Červenokost pnadelfia 580- Carihrad i turecká libra Í6-80 i[“sel 72'20Zástavné listy a dlžné úpisy. Severná dráha Ferdinandova 5150— L0
®,1?

0"08? . . D Riga, loo latov !
650-— .. 28-20

Hyp. b. ces. v zl. 93'- česká spoločnosť cukorná I050-- 3draž - tov- Tln - zb ‘ v Brile 273 ~
Sofia, loo levov 24-3250 Madrid 8-5750

6 !o , „ r. kus 10.OCO zl, 93— Schoeller a spol. —— Spol, pre pnem. vln. v Brne —— Varšava loo ool zlotvťh 276— Amsterodam 2Q8’90

& • " « 7 kolT™x, 85
0
~ Chorv. sláv. sp. pre priem. cukr. 281— eská obchodná 1520— Viedeň,’l00 473*30 P,f

r
L
in

Ä
12350

, » , kus 20.000 K 83— Neštemice Severočeské uhol. bane, Most —Rio de íaneira loo Y iedeô 73-08
|yU- » -

CJ
76- Ústecká rafinéria 780- Zäpadočeský baňský spolok 418- Montevideo, Štokholm l39 -20

§J° • " « e‘n - P fe Slov. —Veľkošuranský cukrovar —— n t”I
onttniíe . ixn~ Alexandria, loo piastrov 167-80 9S .° 134

-
20

6 |o » » h v korunách .02’— Križík 406- Banské a hutne 3140’— Atbénv loo drachem AA ’jn Kodaň 138‘90

4b' 0 /”zem h"
102!~ Spoj. elektr. spol. vo Viedni 237— Fw Cob“rS Kovno,’ loo litov 332— 3 ’75

A]n Io Zem. b. zaki, up. vK Akciové mlyny v Prahe 735'— v.
M

ÍY a „ 43 ' —
Lisabon, loo eskudos lflq-30 Jraha 1539

•cJ° »»»»»» „Amylon“ Meďárefi „Cechy“ l?05'- Tallinn loo est mariek 9-7750 Varšava 58 —

• ú
2i0 ” ” ” ” » j> K ’ érosche •— Poldi 594-— Montreal 1 kan" dolár cable 33-5250 Budapešť 90"50»-».»» em. Carborundum 203*— Pražská železiarska 1235— reai, Kan. cloiar cabíc 335250 Belehrad 9-13

Slovensko - - - -
Kolínska továreň lučebnin —Slievarna písiem 169— Valuty Athény 6-81

Lósv (7a kusí* Kolín. tov. na káv. nähr. lit A —— Smaltovňa v Ces Budéjovitíach 700— Carihrad 2-6750uosy (za kirej.
Kolín, tov na káv náhr í B škoda 924— Holandské, »oo boL xfatýdi J350— Bukurešť : - i7

ÉCOl. čs. červ, križa 30-50 Kolín, oetrolei
'

Káble v Bratislave T—i—, Nemecké, loo dat. mariek 799 25 Helsinkí J3.10

ŠPORT
TENNIS.

Všeobecná turnajové podmienky.

zy prala bA In I irzy dAa 29. Júla 1927.



nemyslel?... Moje vzťahy ku Kosmovi Mor

ningtonovi, môj príchod do Paríža k otvore-

benzínu, oleja a; obrúbia je minimálny. st’ami.

Naštfvte “f
Brnenské Výstavné Trhy
OD 31. JÚLA DO 15. AUGUSTA 1927.

BRNO, KOUNICOVA-STADION.
33°: o slevy jazdného. Légitimáca Kčs 16 50.

B. < i, TgŽAELLERS’ gHEQUES
cestovné ieky, Banca Commerciale Italiana

v it. lírach, franc. frankoch, angl. librách a U. S. A. dolároch, skytaj ú

všetky prednosti hotových peňazí a sú prosté ich nevýhod. Vyžia
dajte si tieto šeky u Vašej banky prv ako nastúpite cestu. 01

známka všetkých Chevroletov je
stavia a predá sa Motor. Najznámejšia jakostná

+ Výstraha +
Aby nekalá súfaž nemohla naďalej driačníckou reklamou klamaf obecenstvo,

dali sme naše antiseptický impregnované, dcsinlckujúce a proti zkazc konzervované

rw———

Jedna jazda Vás p r e s v e d č í !

preskúmaf prvou autoritou oboru modernej zdravovedy a uvadzáme níže výsledok.
V Berlíne, SW., dna 12. mája 1927.Dobrozdanie.

Firmou »Primeros», p.ryžový priemysel, boly nám zaslané »Primeros» gumovú
špeciality k preskúmaniu a dobrozdaniu. Zkúška dokázala, že »PrImcros» gumové
špeciality impregnované sú práškom, ktorý skladá sa z rôznych hmôt. Lučobniny
v prášku zistené sú v stave zničiť spermatoza a pôsobia desinfekčne nfr ľudské telo,
Ďalej sme zistili, že prášok na gume sa nachádzajúci pri styku s tekutinami snaanu
a rýchle sa rozpúšťa. Jedovatých alebo škodlivých látok nemohli sme zistiť. »Pri
incros» gumovým špecialitám musíme dať preto prednosť pred špecialitami oby
čajnými, pretože »Priraeros» skytajú väčšiu istotu. »Prímeros» gumové špeciality
možno teda so stanoviska lučobného doporučif!

Chemická laborator
Prehlasujeme preto jeden raz pre vždy: Proícsor Dr. A. Jungltahn.

Len »PrÍmeros* gumové zaručujú 100 procentnú spoľahlivosť.
Len »Primeros» sú pre nervy a telo neškodnými a prospešnými!
Len aPriraeros» je jediná skutočne uznaná svetová známka!
Len »Primeros» má najväčší odbyt!
Len »Primeros» sú lekármi a odborníkmi preskúmané a doporučovanél
Nedajte sa klamať, žiadajte vždy a všade pravé »Primerosky» po Kčs 30 , 42
48 —. 60.— za tucet, odmietajte dôrazne domnelé lepšie, lebo lepšie je len zisk pre
davača. »PrIraeros» sú síce najdrahšie, za to však najspoľahlivejšie! Žiadajte si
tiež zdarma zaujímavú brožúrku, kde týchto niet, zašle diskrétne »Priraeros», Praha
I., Celetná 40. 01

Len všetko prekonávajúca populárnosť Chevroletov rovine, je voz tento vždy rovnako
umožňuje, že denne sa predá 4200 týchto vozov. Chevro- spoľahlivý a vyznamenáva sa
let je »miláčkom» každého, pretože najlepšie vyhovuje neprekonateľnými výkonmi, tak
všetkým požiadavkám priemerného automobilistu'. — že možno ho označiť za najliospo-
Voz má pekný vzhľad — každý môže sa. o tom ľahko dárnejší zo všetkých dosiaľ pošta'
presvedčiť. Ide príjemne a je snadno riaditeľný; do- vených motorov.
svedčí Vám to každý majiteľ Chevroletu. Vyniká tiež Je opatrený pumpou na1 olej,
;o stránke hospodárnosti — predne tým, že náklad na filtrom, ventilátormi a všetkými
>ho zaopatrenie nie je veľký a za druhé, že spotreba ostatnými modernými vymoženo-Hľadáte

zamestnanie?''•koľko praktických rád a po
t.jŕjiov pre opatrovanie a udržo

vanie hnacích remeňov
i GENERÁLNY ZÁSTUPCA PRE SLOVENSKO A PODKARP. RUSv hospodárstve.

(Z pera pána Emila Friníu, prokuristu fy. F.
Poličky, továreň na kože a remene v Jaro
méŕi, diistalo sa nám veľmi názorného článku
o praktickom opatrovaní a udržovaní hnacích
remeňov v hospodárstve. Keďže vieme, že ten
to článok hude najvyššou mierou zaujímať
našich gazdov, otlačujeme ho v doslovnom
znení o odporúčame jeho bedlivé prečítanie.)

Mnoho gazdov pozerá sa ha hnací remeň
stále ako na niečo podradného, ačkoTvek je
pre nichpráve tak dôležitým, ako ktorýkoľvek
stroj. Každému stroju, či j e to mláťačka, rezač
ka, siací stroj atď. venujte určitúipečlivosťole
jováním, ochranoupre hrdzou atď. Na remeň sa
Pravidelne ale zabúda, uvedomte si jeho
dôležitosť až vtedy, keď sa pretrhne, rozmač
ká, či inak poškodí a pravidelne svádza sa
všetko na zlú jakosť, bez toho, že by sa skú
mali skutočné príčiny jeho poškodenia alebo
zničenia. Dostanete odo mňa vždy remeň v tej
najlepšej jakosti, aby Vám ale konal spoľahlivú a dlhú službu, musíte s ním tiež správ
ne zachádzať a riadne ho opatrovať. Na zá
klade mojich mnohoročných zkúseností sosta
yujem tu rad pokynov pre udržovanie reme
ňoy v hospodárstve, aby remeň vydržal čo
najdlhšie a tým sa čo najlepšie rentoval. Naj
častejší pohon v hospodárstve, kde je zapotreby
remeňa, je u mláťačiek. Aby remeň správne pracoval a sa nepoškodil, dbajte stále na
to, aby boly vždy čo najpresnejšie splnené
tieto podmienky:

don ras remeň skrivený, sMeäia sa remeň
až sa alebo o veniec z mláfačkovej remenice
alebo spadnutím medzi remenice a ložisko roz
mačka a často celkom zničí. Než začnete mlátiť,
otočte buď rukou niekoľkokrát poháňacie re
menice alebo celkom pomaly spúšťajte stroj
— na prázdno — a vyzkúšajte tak, či remeň
na oboch remeniciach dobre sedí. t. j. či beží
rovno, či sa nehádže alebo nesbieba. Keď sa
sbieha, prezkúšajte ešte jeden raz remenice i
správne postavenie strojov a po, prípade od
tiahnutím mláťačky od poháňacieho stroja re
meň ešte viac dopnite, dokiaľ nebeží rovno,

4. Nenechajte remeň zmoknúť a chráňte ho
pred vlhkom a vodou.

dajte už z mojej továrne remeň nekonečne
spojený, pretože spojením mnou hneď v to
várni prevedieme hp najspoľahlivejšie a naj
bezpečnejšie.

Keď spojujete konce remeňov sám, nerobte
tak pomocou kovových spojok alebo šraubov,
ktoré remeň poškodzujú tým. že sa vytrhá
vajú. Najlepšie spojovanie remeňov je dobré
nie príliš silným šnorovacím remienkom.
Konce remeňov srežú sa pomocou uholnlce do
pravého uhla, prerazia dvoma radmi otvorov
(prvý rad sudý počet dier a druhý rad lichý
počet dier) a prešnumj'ú počínajúc remien
kom tak, aby na vnútrajšej strane remeňa le
žatý remienky plocho vedľa, seba, na vonkaj
šej sírane ale ide šnurovacím krížom. Konce

remienkov sa zauzlia tesne a pretiahnutím do
remeňa. Remeň musí sa nahadzovať vždy voľ
ne a až keď je na remeniciach, napína sa tým,
že sa mláťačka odsunuje od poháňacieho stro
ja, čím sa remeň dopne. Nesmie byť nikdy tak
voľný, aby e a prenášal: Keď je remeň voľný
a prenáša sa, hádže sa so strany na stranu,
často tak prudko, že vybehne i na obrubu
mláťačkovej remenice a skriví sa alebo do
konca pretrhne. Príliš voľný remeň sa tiež
veľmi často spáli, keďže sa po remenici šmý
ka. Napnite remeň vždy tak, aby bežal na
remenici po švoch á* nie proti švu. Nikdy ne
nahadzujte remeň násilne, lebo tým sa ľahko
ostré strany remenice narežú alebo sa pri naj
menšom jednoducho vytiahnu a skrivia. Keď je (Pokračovanie.)

1. Správne zaklinovanie remeníc na mlá
ťačke i na poháňacom stroji do pravého uhla,
aby sa remenica nehádzala.

l

Pri novom stroji sú remenice pravidelne
naklinované správne do pravého uhla, ačkoľ
vek i vtedy je dobre sa o tom ešte presvedčiť.

U mláťačiek a pohonných strojov starších
je nebezpečie nesprávneho naklinovanie ve
rneníc už väčšie a preto je dobre remenice preskúšať. Prozkúšanic je celkom snadné: pridržíte pevne tesne u okraju remenice kúsok
kriedy a pomaly remenicu zatočíte. Keď jekriedová čiara po celom obvode oboch reme
níc vzdialená rovnako ďaleko od kraja, sú re
menice správne naklinované.

2. Správne oslávenie mláťačky k stroju
poháňaciemu.

ho lepšie, keď vezmeš zodpovednosť za vše

tko, čo sme robili, ty sám. Či nie je pravda?
Tak je to pre teba len lepšie. Ostatne, tlač sa

pekne do predia. Zastíň ma čo možno najviac,
a zvlášť — dúfam, že v tejto nepatrnej po
drobnosti nebudeš videť nič nepatričného —

nepreveď hlúposť a nepovedz, že si usnul čo

i len na jednu minútku tejto noci na chodbe.

Predovšetkým, všetko by sa svalilo potom na
tvoj chrbát... A potom,... a potom, hla, -.
Sme srozumení všakverľ čo? A tak nezbýva,
ako sa rozlúčiť. Ak ma bude prefekt
vať, ako to očakávam, nech mi telefonujú do

môjho bytu, na námestí Bourbonského palá
ca. Budem tam. S Bohom! Je zbytočné, aby
som bol prítomný pátraniu, moja prítomnosť
pri tom by nebola vhodná. S Bohom, kama
rád!“

Sajúci výjav, videf svojho bývalého druha,
ovládaného tak silným smyslom pre povin
nosť a disciplínu. Nič nezvíťazilo nad týmto
smyslom, nič, dokonca ani nie plachý obdiv
u oddanosť priamo zvieracia, ktoré si Maze
roux zachoval pre svojho majstra.

0

„Nehnevám --sa preto na teba, ba schvaľu
jem tvoje počínanie. Ale musíš mi vysvetliť
dôvod, pre ktorý policajný prefekt..Nesprávnc postavenie mláťačky k poháňa-'

ciomu stroju je najčastejším prameňom zni
čenia remeňov. Keď sa nepostaví mláťačka’
správne tak, aby osa raláťacieho bubna bola
rovnobežná s osou poháňacieho stroja alebo
žentúru, sbieha remeň s remeníc a pravidelne
sa o obrubu mláfačkovej remenice alebo i o
ložisko rozmačká a roztrhá.

Správne postavenie mláťačky k stroju po
prípade žentúru zistíte ľahko pomocou po
vrázku, ktorý napnete od vonkajšej hrany
jednej remenice k vonkajšej hrane remenice
druhej. Dokiaľ sa obe remenice svojimi obo
ma okrajmi nedotýkajú napnutého motúza,nie je mláťačka ustavená správne a treba ju
posunovať tak dlho, až sa všetky štyri hrany
oboch remeníc motúza dotýkajú. Keď je jednar ®rocnica užšia, pomôžete si tak, že priložíte k
užšej remenici doštičku o sile polovičného
rozdielu medzi šírkou oboch remeníc a podľa

potom napnete povrázok druhej remeni
ce. Keď mlátite na poli alebo vôbec tam, kde
niet pevnej pôdy, musíte prezkúšať, či stojí
mláťačka i stroj vodorovne Zistí sa to buď
vodováhou, krokvicou alebo olovnicou. Keď
je niektoré kolo mláťačky alebo stroja zabo
rené a tým nie je stroj alebo mláťačka v rov
nováhe, musí sa zaborené kolo podložiť.

3. Nalhadzovanie remeňa a správne na
pnutie.

Nadstrážnik neodpovedal, ale jeho oči malý
výraz tak bolestný, že don Luis vyskočil, cel
kom teraz chápajúc.

„Nie... nie!“ zvolal, „to je nesmyselné...
nemohol pripadnúť na túto myšlienku... A

ty, Mazeronx, ty myslíš, že som vinný?"'
„Ach, ja, majstre ... ja som si vami istý

ako sebou samým... Vy nevraždíte, vy!...
Ale predsa len sii*veci... sú shodujúce okol-

Kráčal k dverám na chodbu
„Okamih!" zvolal Mazeroux.

nosti ...“
„Veci ... shody ..opakoval don Luis

pomaly. ..Okamih? Ale...“
Nadstrážnik sa vrhol medzi dvere a medzi

Perennu a zastavoval mu cestu.
Zostal chvíľu zamyslený a potom šeptom

povedal tieto slová:
„Áno... konec koncov... je niečo pravdy „Áno, okamih ... Nie som vášho názoru. Je

o mnoho lepšie, aby ste mal strpenie až do

príchodu prefektovho“.
na tom, čo hovoríš... Áno, všetko to sa sho

duje a spadá v jedno. .. Ako len som na to
„Ale ja zhola nič nedám na tvoj názor!“
„Možno, ale nepôjdete ďalej!“

inzerujte
v Slovenskom AUTOIMPORT, SPOL. S R. O. BRATISLAVA, ŠTEFÁNIKOVA 12Denníku!

#
GENERÁLNA MOTOROVÁ SPOLOČNOSŤ S R. O., BERLÍN-BORSIGWALDE

C H EVKOLET

Tu sa treba najskôr zmieniť o spojovaní
remeňov. Keď objednávate nový remeň, žia-

Mauriee Lebtanc: ZUBY TYGRA- m96

*

4200 nových Chevroletov! “ ff."ľ4
“! f/“f”1

J • riaditeľnými. Rychly v horách i na



OLPRSCH KOCSflW, HUMPOLEC.

/i«b..TATBA*‘ kiwo n
Len 3 dni! Od 28. do 30. júla (štvrtok—sobota)

Na všeobecnú žladosf
KUPEC BENÁTSKY

V hlavnej úlohe; Werner Kraus ako Shylock,
Henny Porten, Harry Liedtke, H. Brauswetter,

Lia Hibenschútz.
í?rc wcultocSMe.

Predstavenia o 7. a 9., v nedeľu o 5,, 7, a 9. li

Predpredaj lístkov v trafike Sčcpáiia, Rybárska brána D

-URflNift“ KINO i

Od 29. do 31. júla (piatok-nedeľa)
ZOŠILO mstilel

V hlavnej úlohe: DOUGLAS FAIRBANKA

II.
—2. augusta (pondelok—utorok)

CERNÝ PSEI20T
Začiatok predst. 7.,

T,U(.l, v nedeľu */.6., 7., Vi9.h
Pre mládež nevhodné. Vojenský koncert. Norm, oeny.
Predpr. lístkov v drogérii Frank, Laurinská ul. l

Brna.' 426 LETNE KINO HOLOM
ŕ-'A l'iSPAV.). PÁMdSflE RfcPUBLIKV

Od 29, do 31. jiila (piatok—nedeľa)
Izba *

Marty Christians vo veľkofilme;
SO zviašt. vchodom a

j
po& ŠTEFINSKOU VEŽOU

elektľ. osvetlením, pre 2
j /Viedť-S. a ko plače a sa smeje.) Časový obraz v 6 dieloch

úradníkov sa prenajme. ffrn muíátid nevAodné?
Bratislava, Zámocká unca Predstav. 3 a o 9., v nedeľu o '/S., 3|i8. a o9.h
40. 1597 Pri priaznivom počasí posledné predst. v zahrade

K či. 6034-1927, 02539

Drobné
Jíai dlMttaxvjf administráci í odpovie Sen v tom páde, keď je známka na odpoveď priložená

•

Na inzeráty „p>«nf z.wunč.ffOts" aďresy neudá —

R A D B O KIN'O
DUNAJSKÁ 48. TELEFÓN 10S2

$Mo-1537—1927.

Od 30. do 31. júla (sobota-nedeľa)
VEĽKÝ KORSäSSáN 0#itle4 orla)

Grandiózna filmová epopej o začiatkoch slávy
malého káprála-cisára Napoleon Bonaparte v 10d,

íjŕipc mnitK.dletS wíä&diimé
Začiatok o ! /37. a o 5

| 29. h.
Ceny miest; S-.'O. t-'—. 4’50, 350, 2'50 Kčs

Otvor, polti.; Sobotu o 5.1i., nedelu od 10.—12. h dop. a v ô. h

Obecná školská stolica v Lábc, okres Malacky,
rypismo súbeh na školskú stanicu správcu-nč .cín.
SPbt Kčs 1200.— ' ročne, doplnený štátnou podporou
a naturálny byt pre ženatého. Žiadosti s príslušnými
doklady sa prijímajú do 15. augusta 1927. 02560

Benz. motory
! mm Kčs 110.—. brow
ning 6.35 Kčs 128,--. ko-;
la ,,Torpédo“ Kčs 1000. č
šiacic stroje Kčs 900.- ->

j

všetko nové predá naj
splátky a zašle bez do

bierky na ukážku F. Du-i
šek, továreň na zbrane,
Opočno u Náchoda 8,
Obrázkové cenníky zdar
ma. 196

ko-
1 vyrába a všetky stroje

l- opravuje odborný závod

‘„a I
Bohnsiav Kŕejči. strojár

do-iňa. Zatčany-Sbkolnice u

DiplomovanýGeometra asistenta
gazda, ktorý toho roku v všetko nové predá na L "1, A ’j , • „
júli sonkči! vysokkú školu splátky a zašle bez do-

j
na. Za.-, y-- «

hospodársku v Maďar- blerky na ukážku l. h>u-i Brna,
óváru a obdržal diplom s šek, továreň na zbrane. 1,fyj'WHfg'jV
dobrým prospechom, hľa- Opočno u Nachoda 8.

dá hospodárske zamestná- Obrázkové cenníky zdar- vAPff
nie. Ladislav Dlouhv, dl- ma. _196 Izba •
plom. gazda, Parkáň. “ ”^Dr{čhl0U

”
so zvlášt. vchodom a

VWWmwmnm inólw zamestnania, pre- eiektr. osvetlením, pre 2

f f* dám benz. mláfaclu gar- úradníkov sa prcna.tnc.
‘

"

, nitúru, a to: jedon benz, Bratislava, Zámocká ulica
Opotrebované nákladné niotor 6 IIP so strechou. 1597

auto volnobežka, mláťačku 750 '

Verejná súťaž hľadám. Podmienky: záko

nitá kvalifikácia, znalosť

slovenskej a maďarskej
reči. Len písomné nabídky
na: Inž. Ľudovít Lángos,
Jelšava, ž. XIX. 1586Formuláre nabMok sú k dostaniu za cenu režijnú

•35 Kčs. Nabídky riadne kolkdvané a vyplne
né s nadpisom ..Klinika nosná a krčná“ do 15. au

gusta 1937 do 10. hod. dopol. prijíma (nabídky sa
otvoria o 12. bod. dňa 15. augusta 1927. Kauctu tre
ba siožif až na vyzvanie.)

Učňa
na maliarstvo, Íakyrnícívo
hneď prijmem, J. Malý,

Ces. Lipa. česká kolónia.Okresné fechn. dodelenie v Bratislave.

1588
L. a Kl. 2S HP, elektr. mm širokú, dvojčističku a

MPjj 1 WTWISWB
svetlo, s valník, karosériou benz. motor 4—6 HP. tiež
na 1200 kg. za Kčs 18.500 polnobežku. Všetko k to

a auto Puch 25 HP, kom- mu potrebné vymení a nc- Obchod

bin. osobné a nákladné s vor, cena 14.500 Kčs. Adr. miešaným tovarom v ži

karoseriou, 11a 600 kg u btef. Vavra. Hostinec vom pohraničnom mieste
nosnosti za Kčs 19.500 sa u nádražiu, Mor. Sv. Jány južnej Moravy (ČSR.),
predá. Hodí sa pre mäsia- ž. Brat. 1595 gclez. stanica, trať Bfec-

Učeň
Slovenské dolnoraoravské vodné družstvo v Ma

lackách, založené k prevedeniu _
stavieb na ochranu

oproti zátopám (hrádze) a melioráciu (odvodnenie,
závlaha) územia v rozlohe na 18.000 ha, príjme

z dobrej rodiny príjme sa
do obchodu miešaným ,a
ľahôdkar, tovarom,_

absol
vent meštian. školy,
vládájúci aspoň čiastočne
jazyk nemecký, zdravý a
pracovitý. Prednosť ma

jú z roľníckej rodiny. Na

bídky pod znač. „Dobrý
obchodník“ do adm t. č,

02545

1. vedúceho inžiniera čo riaditeľa družstva a

2. technického úradníka. yu/ua. xxwvii oa. pic “•
* /vuiwv. -

ra, pekára atď. Oba vozy
‘

lav—Znojmo, pekný lokál,
sa nachádzajú v dobrom ťisacl° slr0,e’ 3 obytné miestnosti, skla
stave, jazdy hneď schop- zánovné Kč 250.—, K c dište, sklep, stajne, zahra
né. Rudolf J. Starý, Uhor, 350.-r, Kč 650.--, Kč da. vlastné čerpadlo, priaz-

Podrobnosti obsahuje najbližšie číslo časopisu če
skoslovenských inženýrú (Technický Obzor) a Tech
niky v zeracdelstve (časopis Melioračného Sväzu pre
Sbvensko v Bratislave, Štefanovičova L)

Lehota do 30. augusta 1927.
Hrádište. - 02558 759 _ Roľa Kč 950.—. niva poloha y hlavnej u-

„ ttiMi cvi4.«i o v\ľnrľď 70
líci. sa výhodne predá za
príčinou vysokého veku
majiteľa. Dotazy pod znač.
„Istá existencia“ clo adm.
t 02546

“ ~~
Romiirtgton Kč 1500.—, ‘

Hamerlesku. Underwood Kč 1400.-,
’’

QtBcner záver, Kčs 800. , 2400.-*-, s písotn. záru
lankasfcerku Qieenei . Torllirko Pralvi t
600.-—. lankasterku 'r. 16 lv0U * JGalicKa, Mana

_

Kčs 460.—, ílobertku 6 XII., Varšavská 9. 398

03556 Jozef Branecký, predseda družstva.
Kancelársky učeň

hľadá sa k od
15. augusta t, ;. Podmien
ka meštianska škola, do

brý rukopis Písomné na

bídky pod znač. „B, N.“
do adm. t. C. . 1584

Čfefo E. 7/11-27-5 02555

Len3dni! Od 29. do 31. júla (piatok-nedeľa)
Pozor! Posledný program v icjío sezóne!

Kino zostane zatvorené od 1. až do 20. aag,!
Technické účelište

Podmokly.
Okresný súd na Myjave týmto na známosť dá

va, že následkom výroku myjavského
du č. E. 301-27 k dobru exekventa Jána Dugáčka.
proti exekvovanému následkom uhradzovacej exe
ikúcie. nariadenej do výšky 619 Kčs 40 bal. požia
davky na kapitále a prísl. na nemovitosti.- obžalova
nému zhabané a na 1600 Kčs odhadnuté výrokom
myjavského okresného súdu č. E. 301-27-4 licitácia
sa nariadila,

Táio a) do výšky pohľadávky predošlých alebo
suipersekvestrujúcich, nakoľko by títo zákonného zá
ložného práva boli obsiahli, na byte obžalovaného
v Turej Lúke č. 63 s lehotou o 10. hod. predpot.
dňa 6. augusta 1927 sa bude odbavovať. keďže súdne
zhabané jedon fuksový kôň najviac sľubujúcemu pri
platení hotovými, v páde potreby aj pod odhadnou
ceoou bode odpredaný.

Vyzývajú sa všetci, ktorí z kúpnej ceny dra
žobných movitostí nároky majú na zauspokojenie
pred pohľadávkou exekventa — nakoľko by sa pre
nich exekvovanie prv bolo stálo a to z exekuč
nej zápisnice nevysvitá — aby zahlásenie svojej
prednosti do začiatku dražby u podpísaného exe
kútora vybaviť nezameškali.

Zákonná lehota počíta sa odo dňa po vyvesení
oznamu na tabuli súdu.

TAJOMSTVO NETOPIERA
Zvlášt napínavý prvotriedny dobrodružný film v 9 dieslv.
V hlavných úlohách: André dc Berangcr, Emília Fitooy,

J. Caraeron.

Nastúpenie 20. septembra,
10. januára alebo 10. má

ja. Program voľný. 02
FRANTA OUOES, Trnava e. 23.
Telefón č. 141. — Vyrába len dobré bicykle a šijacie stroje.
Písacie stroje nove i staré. Niklnje a emajluje. Dodáva

na splátky. Odporúčame,

M
Vedľajšie zamestnanie!

1000 Kčs mesačne môžu
s. ľahko vytobií páni i

dámy v kiuhu svojich
známych. Dostavte sa v
ncedeľu 31.. t. m. dopol.
medzi 9.-—12. hod. v
reštaurácii „Klíček“, Ma
rianska 6. 1596

í?rc mléeál&x neufiodné!
Začiat. predst. 7, ý',9. v nedeľu 1/S., 7., 9,9. h

šoznatny technických a

iných zaujímavých kníh
Július Kučera, kníhkupec
tvo, Bratislava, Dlhá ulica
č. 39—3. 39S

I

LEICARIOkresTfý súd na Myjave, otjfi. II., dňa 22. júla 1927.

(otvorené nohy, zväčšujúce sa rany atď.) osvedčil
sa výborne SELLOV UNIVERZÁLNY LIEK, po
zostávajúci z masti, gázu a čaja k čisteniu krvi. Ce
na úhrnom 40 Kčs fr. — Tento liek, vvznamenaný
4 zlatými medailami, je .,0
pravý len s týmto pod- OKÍjSX )
pisom. — Objednať moino

v Seliovej lekárni, Osferhofen T 17., D. Bavory, Nem.

PrípraTby zasielajó sa bez da a bez porta zo skladu pre RCS.

pre swpfiili*. tža
pazlžu 'a fiiošné ctkovo&WP

Dr V. SEDLAK »
válečkové i lyžičkové, jednoduché i konbinované pre riadkové hnojenie, obilné
i na siatie repy a o popisy našich

EM. ASISTENT UNIV. KLINIKY

BRATISLAVA, ŠTEFÁNIKOVA 3.
Páni: U.—12., 4.-6., dámy: 6.—V,7. hodiny.
Najnovšie injekcie, moderné metódy liečby
starej kapavky, Zkúška krvi. — Kozmetika.

Špeciálna továreň na siacie stroje a rozsievače umelých hnojiv

JAH PRACNER, Roudnice n. L
4® W B lodeny, módne látky vlnené

všetkých druhov dodá
RjOKaHid jasenné a zimné vzorky

zašie; 4is
ŠPECIALISTA PRE SYPHILIS,

jtoSttavné a Ŕoiné cfiorofiu
MUDr M. HIMMER

EM. i. asistent um. kliniky a zástupca
prednostu kliniky

Bratislava, Suché Mýto c. 9.
(nad Michal. Bránou.) Ordinuje od 4.—‘|,7.
hod. odpol. Telefón 2218. B. Wasserraann
krvná zkúška. Moderne liečebné metódy.
Salvarsan, --Í5-

J

„Čože? Aá, to sa ti podarilo, Alexandre! Co
si nemocný?“

Don Luis postál, celý udivený. Hrozba bola
mu úplne ľahostajná a hlaveň revolvera, na
miereného naňho nerobila naňho vôbec žiad
ny dojem. Ale akým zázrakom Mazeroux, je
ho spoluvinník z minulosti, jeho nadšený
žiak, jeho oddaný služobník, akým zázrakom
sa Mazeroux odvažoval podobného posunku?"

Postúpil k nemu a opierajúc sa mäkko o

jeho napriahnuté rameno, Piekol:

„Pozrite, majstre“, zaprosil Mazeroux, „čo
.vám na tom môže záležať? Je celkom priro
dzené, že si prefekt praje s vami Hovoriť“. Bratislava, Laurinská t.

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

jekcie, moderná liečba
kapavky. Kozmetika,

ultrafialové papršleky, ma?säže. Tel. 2929,

„To teda prefekt si praje? Nuž dohre! Ty
mu povieš, hlupáčku, že nie som k jeho služ
bám, že nie som k službám nikomu a že, keby
prezident republiky, ba keby sám Napoleon
L sa mi postavil v cestu ... A potom... to by

* tak bolo ... dosť už slov. Ber sa!“
ženský lekár a pôrodník

Ph. Mr. a 039
„Rozkaz prefektov, všakver?"
„Áno“, zamrmlal nadslrážnik, cielý zmä

tený.„Nepôjdete ďalej!" vyhlásil Mazeroux roz
hodným tónom a rozprahujúc ramená. „Rozkaz, aby si ma tu zadržal až do jeho

príchodu?"
Bratislava, Palisády c. 60.

(naproti kaviarni Štefánii), 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

„Aké smiešne nadúvanie!“
„Nepôjdete ani o krok ďalej!“
„Alexandre, počítaj do desať“.

„Áno“.
„Akýmkoľvek spôsobom?

Z efi

„Auo . i
CVDMII (vyšetrenie krvi) Salvarsan, Kft-J f r flILI J PAVKU i zastaralú najnovšími in
jekciami, pohlavnú slabosť a kož. choroby lieči

Dr E. KAFKA Palisádova 61.
(blízko kaviarne Štefánia), ordinuje pre mužov
i ženy dopol. 8.— U 1

/,- hod. odpol. 1.—5*/3 h.
a v nedeľu od J /s9— 12. hod. 288

„Až do sta, ak chcete, ale nepôjdete ...“ „Dokonca i týra, že by si mi posiaľ do tela
guľku?“„To je už až protivné, toto stále opakova

nie. Z cesty7 ! Hybaj!“ „Áno“.
Chytil Mazerouxa za obe ramená, otočil ho

a jednou ranou mrštil ním, až narazil o po
hovku.

Perenna chvíľu uvažoval a potom vážne
riekol:

Najstaršia absolventka Cs. pôrodníckej školy
v Bratislave, porod. asistentka 427

L. Hrušková
„Bol by si vystrelil, Mazeroux?“
Nadstrážnik sklopil blavn a slabým hla

som zakoktal:
A potom otvoril dvere.
„Stojte, lebo strelím!“ Dunajská u!. 2, Grosslingova 51. Tel. 16-76.

Cnvalne známa pečlivou odbornou obsluhou.
Bol to Mazeroux, ktorý už zase vstal a svie

ral v rukách s neúprosným výrazom v tvári
revolver.

„Áno, majstre!“
Perenna sa naň zadíval bez hnevu, pohľa

dom úprimnej sústrasti, a bol to preňho vzru- Hlavný redaktor Karol Hušek. — Za redakcia
zodpovedá Svetozár Kresák. — Majiteľ čm,
podniky tiskárske a vydavateľské v Bratislave

Tfačftu Slov. knihtlačierne v Bratislart»

fta adaptačné a opravné práce miestnosti v souter
rainu štátne! nemocnici v Bratislave nre kliniku

nosnú a krčnú.

Zdarma zasiela

Ženská a detská Bekárka

MUDr Vitavská Junková
Napíšte si o prospekty naPri starých, bolestivých chorobách nôh

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

rozsievačov umelého hnojiva.

ipecíalisto pre svpáilis
pohlavné a kožné choroby

Súbeh.

Súbeh.

Licitačný oznam.

SIACIE STROJE

&t. Jt. ftežutňa

MUDr E. NEUMANN

Sg 9»


