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Ročník X* V Bratislave, vo štvrtok 25, augusta <srpna) 1927. Číslo 193. a

Slováci v armáde. Prehliadka M faiistO. I
Z moderných vynálezov.

itk. z Prahy, 24. aug. výsluch fašisfiisKých činiteľov. — Iňalsaný materiál. — Dvaja mladici [)
Orgán Miovej strany pozastavili sa nad zas&rtMtS. — Pre krádeš dôverných dokumanlov z Gajdovho procesu í V

’ i
tým, že v celej našej armáde niet ani len Au.
jedného generála-Slováka, a medzi 1300 , rk. Z P r a h y, 24. aug. - __ <A~A>

štábnymi Äótjáifkmi že je celkom asi (T!L> Bnes 01"^3 bo,° Povedená náhla policajná prehliadka v ústred- jT )
10—15 plukovníkov a majorov. »Slovák» f0“

fašistickom
sekretariáte a redakcii "Ríšskej Stráže*. Pri prehliadke zhabané Jt-Jh

vidí v tom wváem do krvi uráža iúcu kŕ’v fcoly direktória & vcdcu Gajdn, r-dresar členov národnej obce fašistickej W~*Šk —... . A ,
‘ a odbočky Ŕíšskej stráže a všetky redakčné rukopisy. Redaktor šnenp a ta. .

rzSeh
,

-v
dn a hagait.elrao.vame slovenského naroďa. jomnik Dostál boli vyzvaní, ísť na policajné riaditeľstvo, kde boli podrobení M~-X\ V
Áno, nemôže byť liclioiHvym vedomie, že v výsluchu. Podrobná prehliadka bola tiež v organizácii fašistickej omladiny v Pra- / jgeneralite našej a v stoore štábnych dôstoj- Jie i., ako i v bytoch niektorých členoy fašistickej obec a okrem redaktora šneppa

' r'
níkov našich národnosť slovenská nie jo a tajomníka Dostála boli povolaní na políciu a vypočuli i iní činitelia fašistického A Jl$§ '=š0h
nastúpená and len jedným procentom; alo hnutia.
— ruku na srdce! — na ktorej strane jo V dôsledku prehliadky zatknutí boli 23-ročný kľampiar Keller zo žižko- J|g? .,
vina a na ktorej strane sú v tomto smere va a 18-ročný poslucháč filozofie žitný zo Študentského domova na Letnej. ’AľľľSgžSiín.
povinnosti? Či môže naša armádna sptráva Vyšetrovanie súvisí s vlámaním, ktoré včera o 5. hod, ráno podniklo /jÍ|A (•
za to, že v légiách okrem generála Štefan i- 6 ozbrojených mužov do bytu min. radcu dra V o r 1 a z MNO. na jeho leto-

. Sjfo
Ika nebolo Slovákov vo vyššej hodnosti, že visku na Sázave. Zbojníci ohrozovali dra Vorla na živote a žiadali, aby im vydal
7. Ibýv. rak.-uh. generálov neprihlásil 'sa do niektoré dôverné úradné dokumenty. Ide pravdepodobne o disciplinárne ,
čs. armády Madon a k bývalých rak.-uh. aktá vo veci G a j d o v e j, ktoré vraj tento funkcionár ministerstva mal vo svo- V’/W\^
štábnych dôstojníkov sa prihlásil len jedon jom byte a z ktorých časť bola dľa našich súkromných informácií ukradnutá. %~
Slovák, a že Slováci omaljíú o našu vojenskú Vo vyšetrovaní sa pokračuje,
akadémiu, ktorá má vychovávať nášmu
štátu dorast do budúcnosti, napriek stá- &otfci©pmere zmenši hoMu. Revolta w ParSiá a L©ntíýHen

'
lym vyzvaná vojenskej správy taic malý „ ..
eátojem, že apomedízi asi 240 frekventantov r ’ Z ra ' 1 ’'

1 24, au3, a 1 *. 1’„
aUSls Praktický spôsob odtučnenia.

a absolventov tejto školy je ich stále iba Esb. ohlasuje menu fronty sti{.kými
‘

mi elementouli
~~

7-8 slovenskej národnosti? Na nedoate- madarskej iredentistickej propagandy. ttTla až do t hoáiny po po1nocij keď sa l !®| «
točnom počte národne uvedotmelých vysp- Kým v poslednej dobe útočilo sa len proti dav xozigiel následkom prudkého dážďa. & ’s3rs '®"

kých dôstojníkov slovanských z režimu Československu e všetka paľba koncentro- V priebehu noci bolo zatknuté vyše 201) , Vr. Z Belehradu, 24. aug.
pred prevratom majú zaiste vinu spravidla vala Sa na sever> teraz obrátiť sa na ľudí a mnoho sto ich bolo zistené. Počet pml voľbami. A ako to už obyčajne bf
pomery a nebolo by spravodlivé viniť tú

východ> speciálne proti Rumunsku, ranených odhaduje sa na niekoľko sto, ale na etky strany.
1

’Všetci rečnfcl'“sú'pinl wK
či druhú stranu; ale prečo radišej mehľadat Fogiatok urobil sám Rothermere v »Daiív vo vetejnýcb nemocniciach leží 60 ťažko mu a — sľubov. To je už stará vec. Avšak t

nápravu v smere do budúcnosti a'nepo- y
] zranených, medzi nimi 10 policajných vládne i opozičné strany dostaly dobrú zbraň' do

zastavovať .sa nad nedostatkom záujmu Mail"» a sAz Esí>>> kt«ry vydáva toto nové
j K najťažším srážkam došlo o ™ky nádejnou revíziou ústavy. Vládni agitujú

o vojenskú kariéru u tých mladých, u tých hasl° ! Prispôsobil sa tiež útokom pod na- polnoci v robotníckej štvrti na bulváre Se- opoziční zase Váda chce’previesí^eptv
skutočne už suverénnych synov poprevra- ličnicou rozhovo'ru s anonymným angíio- vastcpolskoro.. Demonštranti soíínali stro- trebnú revíziu ústavy, čo je na škodu štátu atď.

teotvej 'Slovenskej generácie? Práve tu, v kým lordom, bývalým ministrom., proti i
" y a bodovali barikády. Doprava na Jc síce pravda, žc po voľbách má prísť reví

tomto Btaimov ™stému S ,áto. Zv.Mf rt* «*«.» Z&SJfJŕ K ".ÄfÄvo vojenskej akadémii so strany Slovákov sedmohradskej maďarskej strane jej pra- . bn . \
'

oblasti a okresov, ma byt zmenený volebný za

*****’ t »-«-*• »- ä v' nx
T ,

J
' časne však, chcejúc pravdepodobne pri. Z francúzskych provinciálnych miest že ti, čo budú chcieť previesť revíziu, nebudú

vyššom dbstojní'Ctve v neprospech Slová-
neúspech tejto akcie, upozorňuje oznamujú, že demonštrácie boly celkom 5»* dostatočný počet hlasov. Je vôbe pochybné,

kov pre dlhú budúcnosť. Tu je treba uto- 1 1 J 1 i J rnboiní. * v T,i Piror C1 terai sia vlada bude mať aS|P^n neiabu vaesmu.
čtť bndh’ť a immzniniovať a nie s veliteľ- >>Az Est)> verejnú mienku, že musí priniesť f ° 3

,
a v Toulouss prepadol mekoľ. A potom jc isté, žc sa k svojmu plánu nezískacit buiaht a upozoimoiat, a nie s v elitu

|fi v kctisicovy dav americké kino a rozbil ho. ani jedna z veľkých politických strán a na re
skym gestom požadovať napravil od ar- c-bete a mierniť sa v svojich požiadavkách. v Bresle> Toulmine a Lílle nTaJy manife, víziu ústavy je pottretmá trojpätinová väčšina
mádnej správy, ktorá predsa ohľahčila . . _ . . stáde celkom pokojný priebeh, lebo sa Eh Takúto však získať nemôžu,

podmienky prijatia pre Slovákov na mini- *©$ OkOlO Maiej D©hOdy. zúčastnUy tiež zastupiteľstvá týchto miest. mi e
°
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mum, hraničiaco s privilégiom, a ktorá
_ A \ rauy ,
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nsw
: Bolo usnesene nesláviť smerický národ- spomínajú sjednotenie všetkých Juhoslovanov, t.

rohí všetko možné, aby získala väčší počet i(TeL) Po včerajšom štarte kpt. Klepša ný sviatok, slávený dosiaľ i vo Francii i- Srbov, Horvatov, Slovincov a Bulharov v
Slovákov pre vyššiu dôstojnícku dráhu, odštartoval dnes dopoludnia k letu do Bele- septembra. spoločnom štáte, v opravdovej Juhoslávii, ktorá

Ale v istých našich kruhoch miesto hlh- brfu účastoík okm&iého letu Ra„„é parížske časopisy zaoberajú sa KakÄ'äohf. 33 V Stred"e3

šicho skúmania príčin a spytovania vlast- i.
a
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v nožnými udalosťami a »Echo de Paris» Z Bulharska tiež dosť často prichádzajú hiar

ného svedomia vždy ešte radšej pohodlne vPU uucun oc.s..artuje zajtra ráno. všetci a »Ma«n» považujú ich za najsmútnejšio sy. ktoré by si prialy toto sjednotenie. Ovšom,
nanšaliilzniú .a hirndini tak akn máme toho ucastnlcl z Československa, Poľska, Juhosda- v dejinách Paríža. Mesto bolo terorizované " a í ed

j
le j > na d™hej strane je to vždy len mien(paumllzuju a hundral tak, ako známe o v iie . majú byť zajtrá v Belehrade, kde príjmu kómunisimi a anaxchisfmi a demonstrá- ka. jednotlivcov, i vtedy, keď sú to vodcovia

tisícoraké prípady m pri úradníckej otaz- lietadlá aby nastúpily okružný let z Beiehra- ci| nezúčastnili sa ale cnlď« významných politických strán. Ba na_ bulharskej
ke, a potom sa aibo obvykle ukáže, že mie- du do Bratislavy cez Prahli dn Krakova a 1 ľ,.; T.J ľ A

1 shane su to temer výlučne prívrženci nebohého
, , , . , . , _ au ao matisiavj, cez liatiu clo Krakova a elementy, Idore rozfcodovaly a komRíidavaly. Stambohjskeho. Mienka oficiálnych kruhov o tejsta isiu alte nik súci ba o ne zo Varšavy, zase nazad do Prahy, Bratislavy a f, Z L o n d ý n a 24. aug. t0 veci nie je známa ani na jednej ani na druhé*

Slovákov nehlási, takže na koniec musia Belehradu. Pôvodne malo sa letu zúčastniť i Včera večer došlo v Hvd« Parku k tie strane.
prísť vypomôcť tí nenávidení Česi, aby Rumunsko a trať mala ísť cez Rumunsko, ale monstrácii koirAétu pre Sacco n Vanzettíl sa to sr“telnéYTÍmedzera bola vyplnená a statný stroj aby účasť tohoto člena Malej dohody bola v po- bo, pri čom došlo k búrlivým scénam. 40 tože sa priamo o Juhosláviu nejedná Avšak s
nezastal. Je trpké a trápne sa vracať k to- slcdnej chvíli odrieknutá pre národný smútok osôb bolo zranené, medzi nimi 12 ťažko, času na čas objaví sa v belehradskej (v zahreb-,
mrato zjavu, ale potreba pravdy a ohjek- za kráľom Ferdinandom, Pclida veľmi energicky nostnnovala proti skeí častejšie) tlači nejaký článojf P Rotherme

ttodtnotooľia to Raduje. — «»»«». M™ý.h bolo asi lZ.m. Tí It “ft‘vĹASÔJASSS
, . fňffc-. l "

. s . , ,
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•E* JT TJ T T J fT T O AT
darska. Už aj ono sa rozumie clo poliliký bilo v našom parlamente, keby ho tam »Idem im raz tadeto a stretnem pána.v-/u V ale proti nemu sa »Slovák» neozve; strčili? IstP by sa rozdrapilo! V poslednej Dal ®a mi do reči a, predstaví' sa: »Ja som

* možno, že by potom prestalo na náis što- dobo však akosi stíchlo. Možno, že chce z okresného úradu.» — No dobre. »Ja som
M. Piš: kať ! • • • diať na javo dôležitosť maďarských hlasov okresný cestár». iA tak z rečí'do reči, iba

Na LÚŽkachu Okrem židov a Amorikánov máme tu t pre európsku 'politiku. Robí tak vážny keď sa ma opýta, či verím v Boha, že kto
_• • . . Poliakov. Istý medik z Krakova s :a nudil »ksicht», že ho podozrievam z telepatického by veril farárom, že to robia z remesla, že

Ä Z ma
,

3® az^Jlye“\ a7
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a preto sa zamiešal i do maďarskej spoloč- spojenia s loinctpm Rothermereom. Alebo je' sú falošní a farizejskí. — A ja si zas my.any ...» a . J sa 0 0Eyva
' ,v^ t

, ľ° nosti a pri rozhovore o veľkých zjavoch smutné, že už zajtra musí ísť do »Ma- slím: »Nuž, keď si vy neveríte,' len sl neroka v spevavých ústach slovenskyoh kto- swtoyuj liiiera:tóry pľknal Clhudák , 2e gyarorazágu*.
1

verte, farári boli a hudú - no, akože hy to
u

3, veru on nezná ’anl jedného z maďarskej. No, no, ako som sa roačúlil na obyčaj- — hádam nebudeme žiť, prepytujem pek

mTST rôrSSSLl ÄmTSÍ Bo1 ° t0 bro^é “,csenie - PriP™faali Mm |l9tovi. Afc sto by to .,«top41|]„. toí ..e, «l» bvffity. - Ja si äÄlem
_-.iSL.-ji— Korv'cnra Lífiháriiraí « h-u Petofihu, Madácha, Jókailio, ale veru nič po nič, a toľko štekania — h práve len u hradisfcú, oni nech si píšu v kancelárii '<*

*mada*msagu>>. Ked som odchádzal z jeho ,pamäti. Už dávno som nás! - Vrátim sa konečne k vlastnému farár nech je farárom. _ Prosím pekne -
savisikelh'O korza, esll som sa na nas ý r- nev| l(je2 toľko opovržlivých a ľútostivých téma. Chcel som pôvodne, začať tým, že akože by to bolo bez Boba a häz kostolov —

tS TAlAÍ “ÄSw POTOIW ** roliek z to.,» I.CSky Sú výbonió Wledtó kúpele a že im nlí „yvm-ICto To jo p,y lycľ Intel)S™tor,
ntiro y ttooMs.oú ”»»•» >“«**. ,*» mu cUjkujt Meďewko kyp..' veľká buCúctvosť, lebo sa tešia — Farár Je farár, ale do politiky by s>

Tf Lľ I5e ítovek v hlave. hlavne obľúbe žien, a to .mptoliek štát- pW« «mel mM to, (o sa mu skutok.
KOHG'CiIlľ«3 m lAiakaOll Sä niOŽG ClOVCiC . v . . XT t-it '••vk’T 7 , , v , pn Tn nv niť'* w

cítiť ako donna. Tí naši »móltóságos urak:> Pan N - z Piľa
‘
hy mi žaloval, mkov a okrem toho yelkemu množstvu ne nesvedči. To uz nie. . . •»

aa dívajú na náš pekný kraj a myslia si, že odišiel len preto z Korytnice, že nemohol deti, ktorým nalezi pravom buducnost. RazišM sme sa a ja dívajúc sa za nimi
si bo tteraiz ináč asairialďäa, ako predtým, že sniest ten maďarsiky žvast a divil sa, prečo Máme tu okolo seba nádhernú gotickú počul som. ako si ďalej šomre a krúti hla
nás oni naučia . . . ! Niet maďarského na stanici v Ružomberku jSLováci hovoria stavbu z ihličnatých stromov, potok, do- v

'
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-
Tak s'a mi jzdálo, že tomu človekovi

chlapca ktorý by sá díval na Slovensko talk a Madarov počut kilo- linku, kus oblohy nad sebou a cestu, po mnoho veicí izalčima vídať v hlave a žd

ako na ukradnuté . . . Keby chlapec, ale mater. Možno, ze skoro dočujamg z ktorej behajú autá až do Oravy. Okrem bude z neho roeumikár a z prílišného
mne to tvrdilo 15-ročmé dievčatko, ž,e veru ],í-tych že Slovensko u e áut ovšem chodia tade zavčas zrána, b

ľ
a- mudíroiyainia samosebou — anarchia,

oná si Slovensko vezmú apät. — Poznám uz okupované ľ ac ai-mi, ranče so spiežikami, potom kravičky apa- boľševizmus. No, prosím —
hľa,^ tu sú zá

tu tiež jedného ošemetného psíka z Maďar-
.

(Slovák má zvláštnu pamäť: na zlé za- stíeri. čo, pukajú bičom-, stáda gagotavých rodky! Najlepšie bude, kým je čas, kázať
ska, čo sa vyhrieva na slnci (nechcem ho húďa a spomína, len na dobré. A tak aj-to-, husí a vozy s vonným senom. C

’kanclov, že každé tokumovanie a premý«

memovať Jeho »nomina sunt odiosa.") a rax klania sa úctivo madarským džon- Raiz na prechádzke m,a potká dobrý člo- t1
'
0'”'36 sa ®aka,zu'i® a Predídeme tak hoľ

predstavte isá, on vám šteká na každého trikom.) vek so zajpekačkou. »PochváIen Pán Ježiš sevázmu. Vedi o je uz s aia osve cen

Slováka. Keď vidí kočiša Juru a mňa, nuž Všetci cudzinci sa dohre cítia u nás, Kristus.» — »Až na veky, amen.» — »Že P*®
1
* 3

sa 'ide roizidrapiť. Cechom, resp. českým lem my sme nie akosi doma. Ký parom je kde idem? »Pôjdeme teda spolu.» — »Te- On, obyčajný cestár, je si vedomý svo«
paničkám Mže dlokonca ruky, keď mu dá- ozaj v tom? — Ešte i obyčajné psisko s a n áí ma to veľmi.» — A už mu to nedá a bo- jej dôležitosti pre štát a ľudstvo. Nie jc
viaiú lesť. — -Také ia to malé psisko z Ma- nás rozhadzuje. Som zvedavý, čo by to ro- vorí: > ito divné nre krotkého Slováka? •** A kd#



—ing®?ia|e === predáwa 8 EE=

vrátstaíio. — l^@3íet§8é

striedavo niekoľkokrát do rúk obodh súperov,
až sa konečne boj ustálil na jej hrebeni. V

tejto situácii sa manévre o 11. hodine skosčily.
Rozprava riadená riaditeľom cvičení aem

ským veliteľom gen. iná. gkvorom holá na
Pupove. Zdôraznený bol menovite charakter
územia, ktoré umožnilo horskú váľku par
excellence, čo žiadalo od vojska veľké fyzické
požiadavky a od veliteľov veľkú pohotovosť.
Obe horské brigády vykonaly dobre svoju
úlohu a vojsko všetkých zbraní a služieb uká
zalo skvelú prípravu pre horskú vojnu. Duch
vojakov aktívnych i záložníkov bol výborný,
vďaka, lebo jeho dôvera vo veliteľov i zásobo
vanie bolo vzorné.

zábaw *loŕda Rothermerea» píše medzi iným: Systemlzácia miest v rezorte
. verejných prác na Slovensku.

>jiT á Tá úloha nestojí v žiadnom pomere am s je- "" 8517 .

ho 'bohatstvom, ani s významom, aký mal nie- (K článku „Syslemizacia a Slovensko* ).
kedy jeho brat- Jemu sa zdá,, že mu je nejaka
akcia nevyhnutefne potrebná, aby svoje polo
ženie v štáte napravil. Roztržky, ktorý panuju
jvo všetkých stranách v Anglicku prirodzene po

silnily túhu u lorda Rothermerea, aby sa nad

hodil za vodcu hociakej francie- Boj, ktorý ang-
Jická diplomácla v tomto okamihu vedie, aby na
kontinente vybojovala nejaké pozície, prišiel mu

(vhod. Éuropská verejnosť zaznačila fakt, ze
lord Rothermere svoju akciu namieril (hlavne
proti Československu -.. Československu preto,
že je slovanský štát i preto, že vo svojom pro
stredí má početnú komunistickú nezdá
sa Chambbrlainovi vhodným pre hociakú akciu

proti Rusku. Podľa toho vážený lord si
_
mysli,

že asi celkom v duchu svojej vlády pracuje, kea
takto energicky vystupuje v prospech ujarme
ných Maďarov. Iste anglická vláda netúži, aby
sa vážne zaujímala o zmenu Trianonskej smluvy.
Ale jej je akiste po vôli, že sú v Maďarsku toho
presvedčenia, že je anglický národ pre tu zme-

A ďalej píšuc o tom, že anglický publicista
Gedye, ešte pred Rothermereom upozornil ang
lickú verejnosť na Maďarsko, hovorí »Politika»;

...Gedye je presvedčený, že položenie tých
Maďarov, ktorí sú oddelení od svojej domoviny,
je o mnoho lepšie od položenia tých sedliakov a

mešťanov, ktorí ostali pod Štefanskou korunou ...
Končiac článok, »PoIitika» píše, že akcie ang

lického lorda Maďarsko sa chytilo vlastne jen
preto, aby odvrátilo pozornosť od vnútorných
neporiadkov.

Dľa aprávy* z Kahýiry zomrel tam včera,
egyptský predlseidia snemovne ZagMul pa
ša. Nebohý bol v poslednej 'dobe chorý na
ťažký zánet ušný a pred niekoľkými dňa
mi potdrolbil sa operácii. Zagíilul paša bol
vodcom egyptských nacionalistov a zvlášť
v poslednej diohe pri novom nacionľalistic
kom hnutí za samostatnosť Egypta hoľ ča
sto menovaný.

is. Z Ä t h é n, 2i. aug.
Nová vládla Ztaámisova predstavila sa

včera v parlamente, ktorý dtaes odhlasoval
vládie dôveru 159 hlasmi proti 16.Z Budapešti, 23. augusta. činí ostrihomskú arcidiecéza a to, aby sa

Dnes bol úvere: ený testament kardi- predišlo nedora/zumeniu, tú čiastku diecé
nála. kniežaťa prim®sa dr. Csermocfoa, zi, ktorá zs®tala pod maďar. panstvom,
ktorý bol spísaný dňa 12. júla 1923. Kardi- Kardinál žiada, aby jeho imanie sa po
nál hotových peňazí vraj nemá, lebo všat- užilo k stavbám škôl, kostolov a podpore*
ky svoje príjmy investoval dj svojich vaníu nižšieho duchovenstva, menovite
statkov na území, ktoré pripadlo po válke katechétov. Ak by snáď jeho súkromný
Československa, alebo ich venoval na d7- majetok, nachodiaci sa na území násiupbročinné cirkevné a vlastenecké ciele. níckVch štátov bol speňažený, má byť pä-Kardínal uprsai za viac ako IS milmnov príslušnej čiastky venovaná Pražila é
valecnych pôžičiek a všetky úpisy rozdal. mu fondu tam;^šie5l0 duch0venstva. Kar-Okrem niekoľko bezvýznamnych akcii, po- T. ,, ,, .
zostáva jeho imanie zo statkov jednak za- dmál oákwn»e ďalej Sv. Stobci 5000 Hr a

braných, jednak tých, ktoré zistaly v Ma- svt» mu sluzobníctvu ročnú mzdu.
ďarsku. Dedičom všetkého svojho imania ————.

Vy, kteri cítite s československou re

publikou a s jej zákonmi, na znak lejál
nosti k tejto republike vytýčte dňa 28.

augusta na Svojich domoch a bytoch zá

stavy.

Dnes bola popravená pani Kleplková,
ktorá bola revolučným srúdiom baltického
loďstva odsúdená k smrti pre špionáž v
prospech Anglie.Všetkých obyvateľov mesta Košíc a lo

jálnych občanov našej republiky zveme k
účasti na všenárodnom prejave, ktorý bu
de v Košiciach 28. augusta. Sraz o 10. hod.
na Moldavskej okružnej, odkiaľ pôjde
sprievod cez mesto k Slovenskému národ
nému klubu, kde prehovoria k ľudu naši
národní a kultúrni pracovníci.

jk. Z Paríža, 2i. aug.
j>Matin» oznamuje z Londýna, že Van

zettl pokúsil sa vo štvrtok o samovraždu.
Chcel sa vraj obesiť.

Porada o úprave nákladnej
dopravy v strednej Európe. Ako si počínali „manifestanti za spravesäinosť“. — Zľakli sa psa

dievčence ich zásobovali skalami. —
V Bratislave, 24. augusta. Komunistické prsty!23. a 24. augusta zasedali v bratislavskej

obchodnej komore zástupcovia štátnych dráh
Nemecka, Rakúske, Maďarska, a Českosloven
ska aby pojednali o vzájomných otázkach ná

kladnej dopravy pre nastávajúcu zimnú se
zónu. Poradu zahájil riaditeľ ôs. et. dráh v

Bratislave Beneš a min. radca Húla z min.
železníc, ktorý menovite zdôrazňoval národo
hospodársku dôležitosť rýchlej dopravy a
vyslovil požiadavku, aby oboz ôs. st. dráh bol
čím skôr vybavený priebežnou hamovkou.
Ďalej poukázal na dobré zkúsenosti s t. zv.
dispatching systémom, ktorý na niektorých
(tratiach už funguje a na ďalších sa buduje.
Na porade sa dosiahlo zlepšeného spojenia s
Československou republikou, prievozom z Ma

ďarska a SHiS do Nemecka a do severských
štátov. Rovnako zlepšené bolo spojenie Itálie
v prievoze Rakúskom do CSR cez Home Dvo
dište (Oherheid.) .

— Župan dr. Slávik vrátil sa z Bratislavy
ďo Košíc lietadlom a začal pravidelne úrado
vať.

Z Paríža, 23. augusta. ločuostí Národov a tam vybil obloky veľkej
K nepokojom ku ktorým došlo včera v Že- verandy, kde obyčajne zasedá rada. Výstrelmi

neve, oznamujú časopisy tieto podrobnosti: Po z revolverom a skalami boly tiež vybité ohlo
proteslnej schôdzi vo voličskej budove, kde sa ky knižnice Spoločnosti Národ nv. Manifestanti
prudko útočil} na americkú justíciu, odobral sa pokúsili vniknúť do budovy Spoločnosti
sa sprievod, složený menovite z mládeže, ku Nársfiov, ale zľakli sa psa vrátneho. Rovnako
konzulátu Spoj. Štátov severoamerických, kde v jednom kostole boly vybité obloky skalami,
protestoval proti poprave Sacca a Vanzeltiho. O jednej hodine ráno bol hlásený tento p:čet
Keď dav manifestantov stále vzrastal, uívo- obetí: Jedon mrlvý, 25 poranených, medzi ni
rila polícia okolo konzulátu kordon. Napriek mi päť četníkov. Desať demonštrantov bolo
prudkým útokom podarilo sa polícii dav od zatknutých.
budovy konzulátu zatlačiť a rozohnať. Mani- Pri demonštráciách zatkla polícia v celku
feslanti sa potom odobrali k biografom, kde 17 osôb, medzi nimi niekoľko Italjv. Vedia po
b:ly predvádzané americké filmy a polom k lioajných strážnic, cestovnej kancelárie, nie
obchodcm, kde sa predáva americký tovar. kolko kín a jednoho baru, je najviac postihnu-
Väčšina obchodov bola vyplienená a výklady tý palác Spoločností Národuv. Vestibul a vel
vybité. Na námestí 22. kantónu bol zabitý je- ká dvorana sú v pravom smysle slova rozbi*

človek. tým skl:mi a skalami posiate. Dievčatá od 15
Neskoršie bola davom obliehaná tiež čeí- do 13 rokov nosily útočníkom skaly, útok na

nícka stanica, četníci vystrelili niekoľkokrát palác Spoločnosti -Národov ženevské obývateľná demonštrantov, ktorí odpovedali ranami z sivo veľmi ostro odsudzuje. Všeobecne sa porevolverov. Niekoľko osôb bola pri prestrelke ukazuje na to, že Spojené Štáty nie sú oni č!e
poranených. Príchod hasičov, ktorí začali do m<m Spoločnosti Národov a zostáva hádan
demc-nstranlov striekať, pohnal dav k úteku, kou, akými dôvodmi boli demonštranti vlasl-
Dav sa ale nerozišiel a tiahol k budove Spo- I ne vedení.

— Americkí neWnári opustili Prahu. V uto
rok 23. augusta o 5. hod. odpoludnia prijatí
boli americkí novinári na pražskom Hrade.
Miesto garden party, ktorá sa nemohla pre
nepriaznivé počasie konať, shromaždili sa v
(prijímacích miestnostiach prezidentových,
kde ich menom pána prezidenta, ktorý sa
osobne nemohol zúčastniť, privíta)! vyslanec
J. M-asaryk. Za hosťov poďakoval George
Johns, ktorý v ich mene želal pánu preziden
tovi plného edravia a Československej repu
blike mnoho zdaru. Recepcie zúčastnil sa mi
nister zahraničných vecí dr. B e n e š, americ
ký vyslanec Lewis E i n s t e i n s paňou a
dcérou, vyslanec Ján Mas a r y k, a Radim
ský s dámami, ďalej vyslanec F i e r 1 i n g c r,
za kanceláriu pána prezidenta republiky od
borový prednosta W e h r, generál Č e č e k,
oihmdník generál H o p p e a iní, ako i zástup
covia českej a nemeckej tlače v Prahe. — V
stredu ráno o 8. hod. odcestovali americkí no
vinári rýchlikom do Budapešti. Na nádraží
rozlúčili sa s nimi zástupcovia českosloven
ských novinárov a zprávodajskébo oddelenia
min. zahraničia. Američania ľutovali, že vo
pred stanovený program ich cesty nedovoľuje
im zdržať sa dlhšie v 'Prahe, krásy ktorej pô
sobilly na nich mocným dojmom. Mnohí z nich
majú v úmysle navštíviť Československo zno
vu v najhllilžšom čase.

— župný úrad v Tttrč. Sv. Martine vypisu
je súbeh na úpravu svažinou poškodenej štát
nej hradskej (Bratislava,—Jahlunkov km 193.-

Porady zúčastnili sa za nemecké ríšske drá
hy riaditeľ Voegler z Berlína a riaditeľ
E m r i c h z Wúrzburgu riaditeľ Hollmann z

Viedne a hl. inšpektor Michale k z Buda
pešti.

veoskej výrotoy. Neobyčajný dojem na nich
| K<SneC CVlC@nl Sta lilinSkU.

urobila menovite výstava slovenských žúp, „ TT ,

kde ohdiivovali sloveaskú ľudovú umeleckú Manévru in in .
all

,J.
a ' ' i' uSus ia.

tvolfeu Manévre horských brigád na Slovensku
holý včera, Boj pokračoval v utorok na linii

Po porade obzreli si všetci tridsiati účast
níci Dunajský veľtrh, kde ich privítal senátor
K. Stodola, ktorý poukázal na dôležitosť ná
kladnej dopravy pre rozmach priemyslu na
Slovenskú a zdôraznili dôležitosť spolupráce
e Nemeckom a potrebu vybudovania priepla
vu rýnsko—mohansko—dunajského, Hostia
boli prekvapení vyspelosťou svojráznej slo-

Mrav.ečmík—Vojenné—Okrúhlim. Južná stra
na rozhodla sa riešiť svoj postup na Starú By
stricu útokom na Vojenné. Západná strana
však podnikla útok v smere Vojenné—Zázri
vá, aby ho odrezala od zpiatočnej cesty a vy
tasia na svahy Fatry. Vojenná prechádzala

360—193.498 v blízkosti obce Veľkej Bytče. Na

bídky podať do 24. septembra 19(27 okresnému
úradu, technické oddelenie v Trenčíne.

Bom ho našiel — tu v (krásnom kútiku Lip
tova. A či my vieme, čo *a tajné prúdy sa
skrývajú pod pokojným vzhľadom jeho
tváre a čo mu všetko nenapadne, keď pri
tláča tabak v zaipekaoke? Ba, či on sám
vie, aké bacily nosí v seibe? — Pravdaže,
bo Česi doniesli — a ktože by? »Choč nám
Ease fajčí. To bude pršať,» vravia si ľudia
a ja už len strihám ušami, či nepočujem s

»No, to odtiaľ apoiza te)j Moravy posielajú I»
— Za ten čas, čo nadávame na svojich,
maďarskí mopslíci a hafanl nám ohhry
zuijú päty a roztrhajú nohavice svetu na
posmech!

liticky: tak na pr. v knihe »RIiein-Donau-Vcr
kehrshandbuch» Bratislava temer úplne vypadla,
ako by nľč neznamenala pre dunajskú plavbu a v
knihe o Karlových Varoch sa píše často z hľa
diska veľkonemeckého (na pr. o Karlovi IV- »ot
covi vlastni dľa našich dejín sa píše len a zásad
ne ako o »nemeckom kniežati® a iné). Treba sa
čudovať, že sa mnohé tunajšie firmy a inštitúcie
nenechajú lepšie Sformovať a že aj páni v mest
skej rade lepšie o podniku neinformovali, kým
ho odporúčali. Priklincujeme, že mnohé našské
nakladateľstvá by mohly ďaleko lepšie a lacnej
šie knihu o Bratislave vydať. Načo máme posie
lať groše do Berlína a ešte k tomu na niečo ešte
neistého.

díčka, ale pri tom nemôže sa vzdať pohodlia,ktorým ju zahrňuje druhý jej milenec starec. Jejpodaním rozhodne lepšie vystupuje kontrast me
dzi Simonou a kľúčkom netykavkom. — Opaku
jeme, škoda, že jej výborne založený výkonztratil sa, v prázdnom hľadišti práve ako i veľmi
dobré výkdny druhých hercov, menovite predstaviteľov oboch titulných rolí mužských p. Boč
ka (Henri) _

a Bezdíčka (Michal). Len švihák a
Simonin príživník Emil bol v podaní p. Lerausa
príliš primitívny.

V súhre zabudlo sa n,a to, že hry rázu Kloučka netykavku vyžadujú väčší spád a tempo.Úprava javíš,ťa, zvlášť v I. akte znovu prezra
dzovala hrubé nedostatky, ktoré zabíjajú divadelnú iluzip.

Réžiu veselohry bude mať Ján Svitáik, ktorého
máme na Slovensku v dobrej pamäti pre jeha
umelecké pôsobenie na Slov, Nár. Divadle.

+ Divadelné predstavenie v Bobrovci. Obciam
Beseda v Bobrovci uspariadala 14. augusta div,
predstavenie veselohry »4 krát 2 plus 1» od Zi
Bajcarovej. Na predstavení účinkoval obľúbený)
člen Slov. Nár. divadla v Bratislave Jozef Keľlo,
rodák bobrovský, ktorý nacvičil kus a vôbec
prejavil neúnavnú snahu o jeho naštudovanú* -
znamenité prevedenie.

+ Natansonov »Klouček netykavka.® Y ru
kách dobrých hercov je to rozkošná hra, hoci
iu odsúdite pre jej morálku, ktorá príliš čísi cy
nizmom parížskeho bulváru. Preto včerajšia je!
poprázdninová repríza, dávaná v čiastočne no
vom ale dobrom obsadení, bola by uspokojila
nebyť toho, že herci — a obecenstvo nie rnmej— boli disgustovaní trápnou prázdnotou hľadišťa.
A predsa kus mohol mať príťažlivosť pre publi
kum už tým, že rola Simojiy Uestrelle odchodom
bývalej predstaviteľky si. Petzovej octia sa v
rukách sl. Sudovej, ktorej výborne svedčí prostredie francúzskych komédií. Bolo zaujímavé
srovnaý výkony oboch umelkýň, dané ostatne
rôznou ich zrelosťou, temperamentom a hereckýmcharakterom. Bývalá interpretka vytvorila zo
Simony idealizovaný, dievčí typ, ktorý sa trochu
cudze odrážal od rafinovaného prostredia paríž
skej kokoty. Proti tomu pojatie sl. Sudovej podáva realistickú postavu ženy z polosveta, ktorása celým srdcom zamiluje do nezkusemého mla-

* Spisy J. Š. Baara, vydávané nákladom 'Če
skomoravských podnikov kníhtlačiarských v Pra
he, doniesly v posledných sväzkoch (IX. a XII.)
dva uzavreté cykly jeho chodskýoh obrázkov
Hu nás a Báby a dedkove. Aj tieto obrázky a
poviedky, sosbierané pod Haltravou a Klenčím,
majú všetky znaky Baarovho srdečného spravo
vateľského umenia. Na každej stránke badáte a
cítite, že tieto teplé, srdečné postavy (koľko ži
votnej plastiky má taký strýčko Hadam alebo
»hrnčená bába®!) mohol vytvoriť len ten, kto s
týmito chodským ľuďom srástol v jeho ťažkom
živote ak nedávno zomretý klenečský farár J.
S. Baar. Odtiaľ ten hlboký súcit, ktorým Baar
ipodmiaľováva radostné i strastné obrázky zo ži
vota tohto prostého

_ dedinského ľudu a ktorý
teplou atmosférou leží na všetkých. Baarove spi
sy sú dobrou poraisovskou ľudovou četbou. Prí
kladne výchovnou. Zaslúžilý by si plne, aby i u
nás, na Slovensku, našly svoju úrodnú pôdu. Z.

, c , . . , , Dr. Protagoras.
t .

stuaentske predstavenie v Púchove. Aka
demici a stredoškolskí študenti v Púchove nadVahom soln ali za režie p. npor. Fr. Pavlíka ve
selohru »Románok na horách® v prospech obec
nej knižnice, Je ozaj potešiteľný zjav, keď sa
predstaví Študentská mládež rodnej obci s myšlienkou zahrať divadlo v prospech oJiecnej kniž
nice. Zdarné predstavenie je svedectvom pj).
nvoh priprav študentov, steine ako živý záujem
obyvateľstva a početná návšteva sú odmenounasmu dorastu ji režisérovi za ich príkladnú snahu. Ufám sa. že zdarilé vystúpenie bude počiatkom buducei sústavnej * osvetovei činnosti sfudenstva u nás,

‘ p|.+ Palárikov »Drotár»' v Plzni. Plzenské mest
ské divadlo za vedenia riad. Veverku zariadilo
do svojho repertoáru na september Palárikovu
veselohru »Drútár», ktorú zahrá po slovensky.

Drahá a planá publikácia. Po Bratislave už
cd dávna chodia zástupci berlínskeho naklada
teľstva »D a r i», ktorá chce vydať »propagačnú»
•knihu o Bratislave. Už hneď 'je s podivom, že
podobné knihy majú hneď vyjsť súčasne dve;
jedna tu doma a druhá v zahraničí. »Dari» vyberá
ia žiada jednu stranu v knihe až dva tisíce
korún, takže už len pri 200 stranách by agenti
nashfňali 400 tisíc Kčs. Pravda, to už je pekný'kšeft a podivno, že sa naň nepripravila niektorá
dobrá firma domáca a že tento obnos má sa
poslať do Berlína. Ale celá akcia má aj inú strán
ku. Do knihy príde len to, Co sa zaplatí a kto si
dá na to peniaze. Nebude to teda žiadna objektívna propaganda mesta Bratislavy, ako konečne
vidíme aj na iných knihách vydané »Dari»-im v
Berlíne. Sú to viac publikácie inzertné a so
stanoviska nášho mnohé závadné štátne — po-

iaghlul paša zomrel.
f. Z Londýna, 2i. ang.

Dôvera grécke! vlády.Vistls® „sprav®diäve (< rozdelil. — Nám sa nedostane ničoho. —

Podporoval viastenesfeé ciele. — Maďarská čiastka ostrihom
skej dleceze dostala skoro všetko.

Obyvafieľstvy ICošíc-
Poprava v Moskve.

m. Z Moskvy, 2i. asag.

Vanzetti sa chcel obesil*!

Co poručil Ciernoch duchovenstvu
na Slovensku II

Národný výbor košických kultúrnych
spolkov a politických organizácii.

Po útoku na budovu
Spol. Národov y leKswe.

CH YRNIK
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Stúpaš hore schodami za obrovského
hluku; motory, stroje a kolesá na pravo i na
ľavo, všetko matematicky usporiadané, vzá
jomne sa doplňujúce, dômyselné a zaujíma
vé. Tam turbinová mašina — oztruta ani nie
tak čo do veľkosti, ale čo do sily, o i,ZOO
konských silách, spokojne a jednotvárne hu
čiaca a konajúca poslušne a verne služby
státisícoví ľudom. Nič zvláštneho na nej ne
vidno: je v železnom obale; ale v'nútri to
vrčí, syčí a huhle a ked sa postavíte k nej,
pidite, že pracuje ticho, ale s tým väčšou si
lou, ktorá sa skrýva pod jednotvárnym,
všedným železným zovňajškom.

sely byť i)o maďarsky ’vyuSo'vamé, ba čia-
Naproia tomu čo utratili Maďari? Tre- stt)lrLe * samé náboženstvo. O divadlo, kur

tinu isti nie, ale ani štvrtinu pätinu ba zooh > spolkoch, sdruženiach slovenských vr _1» 1t , . _ 5 * * HT.O /í’onvib-1. ..X AV . f ,« • v«

Pravdepodobné počasie 25. augu
tIv,-' Čechách polojasné, opätovný sklon kslatam srážkam, mierna teplote, na východe repnihliky nezmenené. •—

DIVADLO. '
' -

snáď len dobrú .desatinu svojho tela Maďarsku už vôbec nemôže byť ani reči,
Utratili? Vôbec nie! Veď Maďari žijú si vo ° Časopisoch, ba ani len o časopise je
všetkých nástupníckych štátoch veľmi ree- klin om ! Keď ktorýsi rok po prevrate Slo
ko. U nás im je zvlášť dobre. Nikto ich Vaci

,
v Maďarsku chceli založiť jedon iro

nlkde neprenasleduje, neutláčia, neterori- - vädolávateľný časopis, patrič-
Kuje, neposmieva, takže majú vlastne vý- maďarské vrchnosti im ho nepovolili
hodnejšie položenie, ak0 my Slováci, čo z dô™ d,L1 , že vláda už vydáva jedon slo
sme si pred vojnou nemohli nadobudnúť vynský časopis, a ten že je vraj podobného

Bratislava: Slovenské Národ. Divadlo;
25. augusta wGigánsky barón*, 26. augustax.Dr. .tnca Szalbó*, 27. aug. »Židovk'a», 28. aug.»Z Preáporka do Bratislavy* 29. aug. »Grand
Ho-teíl Nove d a», 30. aug. »:Garmen».

tak pevného kultúrneho a hospodárskeho fnlťfu ,a ™ázvu. A žeby v svojich pomaďar
podkladu, ako oni. čenýoh školách mali naši Slováci v Ma

,, . ďarsku učiteľa alebo farára národovca, na.
w T l TS V repnWlke’ ?5~ (0i.oma.Mu, to je tam nemožné,koľvek ich nebude moc viac od pol
milióna, vyše 7Í0 maďarských ľudo- Národ, ktorý sa proti Slovákom tak
vých škôl, 8 siredných, divadlá, Sa- veľmi prehrešil, ktorému sme však my
sopisy a spustu všelijakých kurzov, Slováci všetko odpustili, ktorému zrovná

Človek sa cíti byt popri tejto sile tak ma
licherným a slabým, že nevdojak ustúpi v
úcte o krok nazpät a diví sa, že duch ľudský
tak vysoko vedel vzlietnuť.

Zemský Sväz elektrotechnikov a instalaté,rov plyno. a vodovodov usporiada v Bratislave 28. augusta krajinský sjazd živností
týchto odborov a to pod protektorátom predsedu komory, Kornela Stodolu. Na sjazdebudú prejednané dôležité odborné otázky. —
O systemizácii inžinierov v štátnej staveb
nej službe na Slovensku pojedná valné shro
maždenie Klubu inžinierov štátnejsprávnej technickej služby na
Slovensku 11. septembra v Bratislave. —
Spolok profesorov Slovákov má’
VI. valné shromaždenie spojené s odhale
ním pomníka K. Murgaš-a v Ružomberku 27.
a 28. augusta. — Slávnostné otvorenie Sokolovne v Senici bude 10. a 11.
septembra. 10. septembra o 20. hodine v So
kolovni Jiráskova »T.ucerna». 11. septembra
o pol 14. hodine otvorenie a odovzdanie So
kolovne br. žup. starostom Samuelom Zo,
chom. Verejné cvičenie. Večer tanečná zá
bava.

Po úzkych schodoch za hukotu strojov
‘stúpa človek do výšky. Každý stupeň je
'stupňom napnutého očakávania, neodolateľ
nej zvedavosti. Dvere. Celkom jednoduché,
ako každé iné dvere. A predsa úžasne
zvláštne. Nie je to na nich napísané. Ale
kričia na prichodzieho nemým krikom. Ich
prah málo kto prekročí a. kto to urobí, do
stane sa tvári v tvár smrti.

spolkov a sdruženi, na ichž čele stoja prajeme, pomáhame, aby sa udržal, — mal
maďarskí nacionalisti. Majú, okrem hy skrome mlčať. A vcelku aj mlčí. My
benevolencie vrchnosti, svojich vlasí- máme pevnú nádej, že nesúhlasí so šale
ných predstavených a poslancov v 1}ami svojich vodcov. Máme pevnú nádef],
Národnom Shromaždeni, ba za pria- že ®rar budúci jeho dejatelia zastanú slo
teľov, ochrancov a protektorov i nie- veuského ľudu, že nastúpi éra a vláda ďe
koľko vedúcich Slovákov, čo i sami mokratická a s ňou noví Mocsáryovci a

Sú to mrtvé, tiché siene bez zvláštnej
jmechaniky, bez zvláštnych strojov, panuje
v nich až hrozné ticho: kráľovstvo smrti sa
«'sídlilo v nich. Pocit neopísateľný ta pojme,
lebo vieš, že smrť len na dva kroky je od
'teba. len ruku vystrieť po nej a ona príde...

Pozdĺž dlhých a úzkych sieni vo vý
klenkoch sa lesknú matným leskom v polo
šere medené drôty palcovej hrúbky a nimi
prúdi elektrický prúd o napjatí 22.000 wolt.
— Opatrne, tesne popri stene, zachovávajúc
'úzkostlivo diaľku dvoch krokov, pľazí sa
'človek krok za krokom s divokými pódia
mi v hrudi, lebo obchádza smrľ. A ona, je
jen dva kroky vzdialená, nemá, neviditeľná
ir stojaca v pohotové siahnúľ po vás. Ani na
'krok oproti, ale schúlené popri stene trásľa-
Irým. krokom kráčať ďalej a nepribližovať
'so. Bezprostredná blízkosť, vlhký odev je
dráhou, smrti. Preskočí iskra, ktorá pohlti
'život človeka. Iskra je hrozným ramenom
smrti.

uznávajú. Môžu si žiadať viac? Majú SzékácisoivcS, ktorí vyznajú, že skratom
príčiny, práva sa ponosovať? Slovákom deje sa krivdia., veľká krivdia* a

. ... - ,, že sú ponosy na čs. republiku bezzákJadné.A naproti tomu čo majú Slováci v Ma
ďarsku? Napriek tomu. že ich je takmer Mľ Maďarov, tých pravých Maďarov,
pol toľko, ako u nás Maďarov, nemajú naskrz nemáme v nenávistí, zvlášť nie Bratislava; Adlon »Láska k vlasti®, Re

duta »Tanečnica Hagar», Umnia »Banka
Pat a Patachon», Tatra »Ben Hur».

naskrz nikoho a ničoho, len úzkostlivé tú- tý'ah malostatkárov a domkárov a bez.
torstvo nad sebou a všemožnú starositai- Eemcov > a veríme a cítime, že ani oni nás,
vosť, aby sa neozvali. Táto je ovšem prvo- a že ®a sídeme s nimi. Maďarov opravdo
triedna, prevádzaná i odmenami i utláča- Vľdi sa často i zastávame i na svoj vlast
ním a prenasledovaním a terorom. úkor a ich jednotlivé chvalitehné vlast- ná Námestí Slobody. Začiatok predstavenia

vždy o 8. hodine večer.

— Vytiahli z Dunaja kostru. Pred niekoľ-
kými dňami vylovili z dunajského ramena
pri obci Bojka v okrese Dunajská Streda časť
mŕtvoly, ktorá bola vo vode už niekoľko mc-
siacov. Bola to už len holá kostra bez hlavy
a bez rúk a boly na nej zbytky kúpacích šiat
z čierneho glotu s monogramom K. K. Pravde,
podobne ide o ženu, ktorá sa pri kúpaní uto
pila.

A tieto smrtonosné žlté drôty vedú otvo
romi do širokých priestorov, pokračujú v dl
hých vedeniach nekonečným radom stĺpov
cez hory a doly, šírymi krajinami a preuka
zujú ľudstvu veľké služby. Zavaľujú mestá
záplavami elektrických svetiel, ženú motory,
liečia a poslušne poslúchajú človeka: verne,
presne a spoľahlivo.

štátnou podporou, ale žiaľbohu i »potvo. a cieľoch, pri čom znovu potvrdí, že
rou» zákona Apponyiovsiíého, dľa nehož »bratom Slovákom diala sa krivdia, veľká

— Vlci v Hercegovine. Podľa zpráv, ktoré
došlý z rôznych .končín Hercegoviny, objavujú
ea v tejto zemi vo veľkom množstve a v> veľ
kých kŕdľoch vyhladovaní vlci. V pondelok v
noci v bezprostrednej blízkosti Mostaru v de
dine Okna roztrhali vlci 35 oviec.

vyjmúc náboženstva, všetky predmety vo krivda!»
všetkých školách, teda i v cirkevných, mu- Optimista.

BaKMnaBHHHMManaiBaBalia a a m >

lepšie príklad. V dome č. 5 v Laurinskej ulici, predvolaní, musia čakať a pozerať, ako ú-
ktorý je v strede mesta, v najživšej ulici, je radnici raňajkujú a čítajú noviny. Vieme, že

augusta ráno našli zamestnanci podzemnej
železnice v Paríži na stanici Bastilly knabicu,
obsahujúcu zápalnú šnôm, ktorá však nebola
ešte zapálená. Krabica vyzerala ako puma.
Bola poslaná do chemického laboratória, kde
bolo konštatované, že ide len o nemiestny žart.
Krabica obsahovala len Mince a trochu ce
mentu.

domovníkom bývalý maďarský Cetníc- i úradníci sú ľudia a potrebujú občerstlye-A veľkosť tohdio kontrastu spočíva v
tom, že smrtiaca sila pomáha ľudstvu ľahšie
a pohodlnejšie žiť. —č.

y strážmajster ktorý však obvyklé po- nia. ale nemyslime, že je k tomu najvhod-
.vinnosti domovníka neplní, bod má zdarma nejšia úradná miestnosť, v ktorej čakajú
pekný dvojizbový byt s oblokmi na ulicu v III. stránky. Úradníci neprejavujú dosť ochoty
poschodí. Tento četnícky strážmajster, ktorý pri udeľovaní informácií poplatníkom a na

— To I to. Dovolená komunistického pohla
vára dr. Šmerala, ktorú trávi už rok v Mo

skve, nebude teraz už snemovňou podložená.
Keď sa Šmeralovi tak páči v sovietskom Rusku
kde kuje pikle proti republike, je z toho vi
deí, že mu málo ležia na srdci záujmy jeho
voličstva. — Ďs. tabaková réžia obšťastní v
najbližších dňoch fajčiarov fajky novým 'ta
bakom, ktorý sa bude volať »Latakia» a bude
sa predávať v 25 gramových balíčkoch po 1.80
Kôs. — Nemecko vyrába ročne 50 miliónov
Jmi-moník a 1 milión ťahacích harmoník. Má
v tomto obore temer monopol. Československo
Samo má íeoto priemysel tiež značne vyvinu
tý. — V stredoamerickej Paname zomrel po

sledný potomok z rodu známeho nemeckého
filozofa Kanta. Bol prapravnufcom Kantovým
a takto pestitei’om kávy. Oženil sa s domorod
jkou. s ktorou mal síce troch synov, ale pone
váč Amerikám týchto miešancov nepočítajú
pi plnoprávnych, menujú americké listy zo

mrelého »posledným Kantom*. — V anglic
kom Steckton—Tessi mali dražbu, pri ktorej
sa podlaha dražobnej siene prelomila a asi
100 ľudí sa preborilo do pivnice. 20 z nich,
najviac žien, bolo zranených. — V Čs. republi
ke je 60 miliónov ovocných stromov, z toho
v

. Čechách 30, na Morave 10, v Sliezsku 5, na
Slovensko 10 a v Podkarpatskej Rusi 5 milió
nov. _ Najrozšírenejším menom na svete je
vraj anglické meno Smith, len v Spoj. Stá
toch ich bob napočítaných 1,364.000. V adres
párl vynikajúcich Američanov je meno Smith
no celých 17 stranách.

nebol republikou prevzatý, pobodal v týchto prednášané sťažnosti krčia len ramenami,
dňoch nebezpečne svojho zato a je stíhaný Keď sa stránka pýta, čo má robiť, aby iný
pre zločin ťažkého ublíženia na tele. Domovník berný úrad previedol deponované tam sráž-i
v tomto dome je celkom zbytočný, leho službu ky na dane, dá jej úradník šalamúnsku, ra- — P. T, pánom lekárnikom! Pretl nedáv

nou dobou v dôsledku nesprávnej štylizácia
inzertnej propagandy vydaný zákaz predaju
živiny prof. Joz. Schneidera »Jckom», bol teraz
ministerstvom verejného zdravotníctva a te
lesnej výchovy, výnosom Zemskej politickej'
správy v Prahe č. 312717 ai 1927-22 A 230-4 ai
1927 odvolaný. Je preto možno opätne vydá
vať túto pôvodnú cennú a klinicky vyzkúšanú
živinu vyznačujúcu sa hojným obsahom fos
foru a vápnika. Objednávky k doplneniu skla
du vybavuje; »Jekom», Praha XII., Pochová
61. 05

domovníka by mohol prevziať niektorý sluha, du, ktorá je veľmi charakteristidká pre po
ktorý býva v radnici s menovaným domom jímanie vážnosti úradu: »Cboďte im tam
tesne súvisiacej. Títo sluhovia bývajú v pri- vynadať!* Bolo by už veru na čase, aby si
zemi a mohli by lepšie konať službu domov- úradníci republiky uvedomili svoje povin-
nfka, ako terajší domovník bývajúci v treťom n osti ,menovite to, že poplatníci nie sú pre
poschodí. Povinnosťou mesta, ktoré má pred- nich. ale úradníci pre poplatníkov. Ta tie
sa usilovať o to, aby výnos mestského majetku to nedostatky budeme stále poukazovať, lle-

bol čím väčší, je tohoto domovníka, vypove- br sa nesmú opakovať do nekonečna,
dať a byt nim používaný prenajať. Tento byt — Stavba mohyly gén, M. R. Štefánikovi
má cenu najmenej 3000 korún, ale posledný na Bradle. Prístup na stavenište pomníka gen.

— Doporučajeme alkoholu prostý, osvie-maďarský bratislavský župan dostáva za sprá- Štefánikovi na Bradle z dôvodov beizpečnost-
žujúci nápoj Kalabria. Upozorňujeme, že sa

vyskytujú padelky pod názvom podobným.
Preto nutno žiadať výhradne iba Kalábriu!

vu domu, okrem toho bytu, ročne 2000 korún, ných je nakázaný. Preto touto cestou oiatiamu-

boci.tento dom ohromnej ceny vynáša s oh- jeme celej verejnosti, aby k hrobu Štefánikov
chodnými miestnosťami ročne sotva 36.000 mu, kým stavba pomníka trvá, neputovala.

A115korún. — Ostrá streľba na Malom Dunaji. 27. au
— K prípadu Jána Michalku. V dobe, keď gusta prevedie mostný prápor na Malom Du

vražda Marikéty Vôrôsmaartyovej vyvoláva rô- naj i u dreveného metítu na Žitný ostrov ostré
zne rekriminácie o pôsobení Jána Michalku trhanie s riečnymi mínami. Je v záujme ohe
v rôznych slovenských a českých časopisoch, censtvá, aby sa k ohroizeným miestam nepri
búda vhodné upozorniť na stanovisko, ktoré bližovalo a, dbalo všetkých pokynov rozostave
mal náš časopis a naši politickí činitelia k to- nýcb 'stráží.

le v Košiciach pripojenej k' vyššej hospodár
skej škole započne vyučovanie dňa 16. sep.
tombra. Prijímajú ea žiaci, ktorí skončili ľu
dovú školu a sú najmenej 14-roôní. Celé zaopa
trenie žiaka v internáte robí 160 Kčs. Nema
jetní a pdlní žiaci obdržia štipendium. Bližšia
v prospekte, ktorý na požiadanie sa zašle. 2450

muto dobrodruhovi už od piatich rokov. _ Akn okjamal staviteľ hostinskú. AlojziaStaôí pripomenúť vyhlásenie, uverejnené v „. ,»Slovensikom Denníku* dňa 27. apríla Ivis.nerova, hostinská v Bratislave, si
_

1923, v ktorom sa hovorí; »Z poľských kato- postaviť dom. Staviteľ Dezider Kočiš sa jej
líckych kruhov vo Varšave nám potvrďujú ža- ponúkol, dom postaviť, ona s tým súhlasila
lostné zprávy o nejasnej činnosti Jána Michal- t llnecr si nej vy;žia,dal i zálohu 26.000
ku, povodom z Vaaca, o ktorom boli nutem , , , . .. . . - „ „
vlani v jeseni viacerí naši činitelia a viac red- korún. Kistnerová mu žiadaný ohnos d ,

akcií vyhlásiť, že ich nezastupuje, že nemajú od tých čias ho ani nevidela. Kočiš stavať am
s ním nič spoločného a že neberú zodpoved- nezačal a zmizol bez stopy. Poneváč tento prí
cosť — ani hmotná _ za jeho činy. Teraz sa -

{ Kistoerove j zámočník Vrôhel oznámil
dozvedáme z uvedených kruhov, ze sa tam 1 ... , ..., .

-

pohybuje eko 'zástupca viacerých slovenských policu, tato zialhájila po staviteľovi K ..

strán, časopisov a našich činiteľov a v celej pátranie.
poľskej verejnosti, hlavne vo varšavských . _ ... , .
kruhoch spisovateľských a redaktorských, sa — Chcela sa vTdaf za 360 korún. Biat •.

javia nedôslednosti jeho jednania. Nútení sme ská slúžka Karolína Bieliková oznámila po-

— »Santlrik», továreň strieborného a ko
vového tovaru, akc. spol., Praha, stánok mal

Voľtrhu 457, tvorí tiež tohoto roku zvlášt
ny dojem. Svetoznáma je táto firma jej
alpakou, alpakovými a stribomýml výrob
kami, (ktoré v meprehliadnom výbere kaž
dého roku na bratislavskom Veľtrhu eu
obdivované. Preto nik nezmeškaj stánok
475 na tohoročnom! Veľtrhu v Bratísľavs
pozref. Zvláštnu poEwmosť venujte tiež
niklovému náradiu, kaviareňskému aj ho
ätinskému náradiu, galantérnemu tovaru,
moka likérovým súborom, ktoré výrobky
sú z najlepšieho materiálu. Sú prevedené
vo výnimočnom vkuse a krásnom tvare.

012

—- Kresťanským socialistom sa nedarí. V

Zemplíne začali tiež agitovať maďarskí kre
sťanskí socialisti, ale ani tu ifbmali veľkého
úspechu. Na niekoľkých miestach, posledne v

TrehiSove, ich občania jednoducho vyhnali.
Slovenský ľud je proti ním e prestáva už do

konca poskytovať prácu krasť soc. remeselní
kom a prestáva kupovať od ich obchodníkov.
Akcia má veľký rozsah a je vedená uvedome

lými slovenskými ľuďmi. Bude mat akiste
úspech.

opätovne vyhlásiť že tento Ján Michalko »Slo- líci* ge ju og.ro^ný krajčír František NeVláz-

Ä’; •
*».Slov. Denníka*. tou podmienkou, že sa s ňou ožení. Polícia ho

— Úrady a obecenstvo. Z kruhov bratí- Prebo hľadá.
slavského obecenstva dostávame už dlhšiu — Páchatelia 160 krádeží za mrežiam!.
dobu sťažnosti na berný úrad v Bratislave, Cetníctvo v Michalovciach zatklo po dlhom — Výstava Slovenských žúp v Zemedel

skom múzea v Bratislave Otvorená je každý deä
od g. do 17. hod. Výstava potrvá len do soboty

3. septembra. Vstupné 3 Kčs, 02668

menovite na chovanie úradníkov voči strán- pátraní dvoch odvážnych zlodejov Michala
kam do úradu prichádzajúcim. Mali sme ,

Ondrušku a Jána Hermaaa zo Strajňaa. Títo

príležitosť presvedčiť sa, že tieto sťažnosti zlodeji už niekoľko rokov znepokojovali ttem-
— Divné pomery v bratislavských mest

ských domoch. Obec bratislavská spravuje
nie sú bezpodstatné, lebo niektorí úradníci : plinske dediny. Teraz sa priznali k 70 kráde

svojim chovaním obecenstvo priamo provo- , žiam, ale je proti ním podozrenie, že ich opä-
asi 100 domov t vlastných i nadačných, ale

správa týchto domov, ktoré sú veľmi málo

výnosné., je neuveriteľne nepraktická a drahá.
Okrem domovníkov je v každom dome i správ
ca domu, slušne honorovaný mestský úradník,
aktívny alebo penzionovaný, takže náklad na
udržiavanie domov je značný. Aké je postave
nie domovníkov v týchto dómoch ukáže naj-

tujú. Ináč nie je predsa možno nazvať cbali 1G0. Pri prehliadke našli v ich bytoch
chovanie úradníka, ktorý nechá čakať 10 až väčšie množstvo nakradnutých vecí. Oba ®lo

15 stránok a kľudne pted ich očima číta deji mali rodinu a žili si veľmi dobre. Na krá-

noviny a zajedá si pri tom zákusku. Po- deže chodili vždy ozbrojení, četníci dodali

platníci, ktorí prišli na berný úrad vybaviť ich do väzby štátneho zastupiteľstva v Koši-

si svoie daňové veci. alebo boli dokonca i aioch.

Poznámky k roMiermerovštlne.
POČASIE.

nostii i za príklad staviame.Škôl však nemajú ani jednej jedine*
kdežto patrilo by im podľa toho, že Ale nenávidíme ich Apponyiovcov,
ich je asi pol toľko, ako u nás Ma. 1 ktorí nám hrob kopali a kopú i tfa.
ďarov (štatistiky sú veľmi elostické. lei. nielen nám, ale 1 svojmu vlast-
preto držím sa ich len približne), némn národu.

vyše 300 ľudových a 4 stredné. Dúfame tiež, že panstvo terajších šovini-
A e cirkevných šematizmov môže sa doká- istov maďarských nebude dlho trvať a ži s
zať, ži toľkoto škôl i mali, ba ešte viac, a iicth nástupcami bude možné dorozumenie,
síce také. ktoré si samo Slováci postavili a že bude možná i assimiláicia, tá ideálna,
udržiavali, v posledných časoch ovšem so nie v reči a individualite, ale v zásadách

— Na štátnej jednoročnej hospodárskej šbo-

Siene smrti. Maďari nám krivdia. ZRKADLO DŇA

SPOLKY,

Dvere tieto vedú do sieni smrti.

BIOGRAFY.

CIRKUS KONRADO

Podarená puma v Parížskej nlioi. 23.



__ _ mgt piesne v úprave K. Knitla. 3. J. Hrbánek: Fan

ii liraiO m tázia na slovenské piesne, f Ludové piesne v
vS fffe fim. Bť* R __ úprave K. Knitla. — 21-00 Koncert. Ucínkuju: A.

' Bartfeldová (husle), G. Sedlbauer, koncertný

Program a. M. O. 25. aagasta.

Bratislava (300n 16.00 Zemedelský rozhlas, zprávy Čtk, prehľad denných udalostí, zprávy
iplo-d. burza a tržné zprávy. — 17.00 Prenos sport- a ,

div
.
_ 22.20 S. r- z Bratislavy,

koncertu z Medzinárodného Dunajského Veľ- Brno (44 i) 13.15 Reprodukovaná hudba.
trhu. — 18.00 Prehlás vysielania poriadku sta- 14.30 pražská peň. burza. — 17.15 Detský kútik

mice" Eindoven v Holandsku. — 18.25 Red. P- 17.35 Nemecké .vysielanie. — 18-00 Správny
Socháň; Pastiersky život na Slovensku. —*• das ; Zprávy pre zeraedelcov. — 18.20 Prednáška.
18.46 S. r. z PraMy. Zemedelský rozhlas. — — 1900 Komorná hudba. — 20.00 Koncert or
19.00 Prednáška Slov. cudzineckého sväzu. Bo- ch estrú R- J- — 21.00 Hudba k tancu. 22-00 S

húsláv Bezdek; Cudzinecký ruch- turistika a
r> z prahy.

eport. — 19.20 Úvod k vysielaniu opery. —
Londýn (361.4) 18.00 Hudba orchestru. — 19-00

19 30 Prenos zo Slov. Nár. divadla: »Ciganeky q filmoch- — 19-15 Beethovenove sonáty. — 19.25

harón». Opereta od Joh. Straussa v 3 dejst- Sportovd prednáška. — 20.00 Koncert sboru a

st U A P *©__# a pokynov pre opatrovania
a udržovanie hnacích rameôov

v hospodárstva.
Z pera pána Emila Frynty .prokuristu fy Polidký,

továreň na kože a remene v Jaromčfl, dostalo sa nám

veľmi názorného článku ó praktickom opatrovaní a

udržovaní hnacích remeňov v hospodárstve. Pretože

vieme, že tento článok bude najvyššou mierou zaují

mať našich hospodárov, otiskujeme ho v doslovnom

zneniu a doporučujeme jeho pečlivé prečítanie.

V PRAHE Cez 2,500 vystavovateľov

33“1„ slevy jazdn, na všetkých tratiach ČSR.

Mnoho hospodárov pozerá sa na hnacie remene
stále ako na niečo podradného, trebárs je pre nich prá
ve tak dôležitým, ako ktorýkoľvek stroj. Každému
stroju, nech je to mláťačka, režačka siací stroj aitď.,

venujete určitú pečlivosť o'.ejovanim. ochranou pred
hrdzavením atď. na remeň sa pravideľne, ale zapo
tnína, uvedomujete si jeho dôležitosť teprv vtedy, pre
trhne-H sa, rozmliaždi, či ináč poškodí a potom pravi
delne svádza sa všetko na špatnú jakosť, beztoho.Žeby
zkúmali skutočné príčiny jeho poškodenia, lebo zni
čenia. Dostanete odo mňa vždy remeň v tej
jakosti, aby Vám ale konal spoľahlivú a dlhú službu,
musíte s ním tiež správne zachádzať a riadne

_
ho

opatrovať. Na základe svojich mnohoročných zkúse
ností sostavujem tu rad pokynov pre udržovanie re
meňov v hospodárstve, aby remeň naj
dlhšie a týra sa najlepšie rentoval. Najčastejší pohon
v hospodárstve, kde je potreba remeňa, je _u mláťa
ček. Aby remeň správne pracoval a nepoškodí! sa,
dbajte stále na to, aby boly vždy čo najpresnejšie
splnené tieto podmienky: t

3. Nahadzovanie remeňa a správne napnutie. Tu
nutno najskôr zmieniť sa o spojovaní remeňov. Ob

jednávate-Ii remeň nový, žiadajte už z mojej továrne
remeň nekonečne spojený, pretože spojením mnou
hneď v továrni prevedené je najspoľahlivejšie a
bezpečnejšie. Spojujete-!i konce remeňov sám, nečiňte
tak pomocou kovových spojok, lebo šrúbov, ktoré
remeň poškodzujú tým, že sa vytrhávajú. Najlepšie
spojovanie remeňov je dobrým, nie veľmi silným šne
rovacím remienkom. Konce remeňov sa režú pomo
cou úhoľnice do pravého úhlu, prerazia dvomi radami
otvorov (prvá rada sudý počet dier a druhá rada
lichý počet dier) a zašňorujú počínajúcim remienkom
tak, aby na vnútornej strane remeňa ležaly remienky
plocho vedľa seba na vonkajšej strane, potom ide

šňorovanie krížom, konce remienkov sa zasukujú

vách. Dir. Joiz. Vincoureik. — 22.00 S. r. z Fra- 0TChes tru. — 21-35 Koncert starej hudby.
hy- Zprávy Čtk. — 22.20 S. r. z Prahy. Prenos parjž (1750) 16.45 JaZzband. — 20.30 Vážny
x restaurantu Nár. domu na Kr. Vinohradoch, večerný koncert.

Praha 348.9) 11.00 Reprodukovaná hudha; Berlín (483.9 a 566) 16.30 Koncert. — 18-40
•— 11.45 Zemedelský rozhlas. — 12-00 Časový Siportová prednáška. — 19-05 Hospodárska pred
fiignál, zprávy Čtk. — 12.10 Poludňajší kon- nágka _ _ 19.55 Literárna prednáška. — 20.30
čert. — 13.15 Rozhlas pre priemysel, obchod a Quvertury. — 22.30 Zábavná hudba,
živná®!! — 13.30 Zprávy —

Vratislav (315.8) 16.30 Zábavný koncert. —

Zprávy burzové. — 17.00 Odpoludňajší kon- pr<juášiky. — 20.15 H. Kr. Kaergel; Mierna
čert. 18.00 Prednáška. — 18.15 Nemecké vysie- prepadnutie alebo ubytovaní v Runssendorfe. Žart
lanie. — 18.45 S. r. do Brna a Bratislavy. Ze- y 3 dejstvách. — 22.15 Esperanto,
medelský rozhlas. — 19.00 Prednáška. — d).OU Viedeň (517.2 a 577) 11-00 Koncert podľa hlá
iPredipoved počasia a zprávy čtk. — 20.10 Kon- senia_ — 25.15 Koncert. — 18.15 Prednášky. —<
čert speváckeho sdruženia Moravských ume- J9.20'Morseova telegrafia. — 19.30 Prednáška. —
Tov. Poriadok dľa hlásenia. — 21.25 Veselohra. 3055 y Léon: Vzdelaní ľudia, ľudová hra v troch
Miloš Kareš; »Na dovolenej)). Scéna pre roz- deistváčh.
hlas. — 22.00 S. r. do Brna a Bratislavy. Čas.

Rim (449) 17.45 Koncert. — 21-10 Výber z
'signál, posl. zprávy Čťk., prehľad denných u-

Káltnánovej operety »Cardášova princezná.))
idalostí, izprávy šport, a div. — 22.20 S. r. do
Bratislavy. Prenos z restaurantu Nár. domu
na Kr. Vinohradoch.

1. Správne naklíuovanie remeníc na mláťačke aj
na poháňačom stroji do pravého úhlu. aby remenica
nehádzala. Pri novom stroji sú remenice pravideľne
naklŕnované správne do pravého uhlu,treba je aj
vtedy sa o tom ešte presvedčiť. U mláťačiek a po

honných strojov starších je nebezpečie nesprávneho
naklínovania remeníc už väčšie a preto je dobre re
menice prezkúšať. Prezkúšanie je veľmi ľahké: pri
držíte pevne a tesne u okraju remenice kúsok kriedy
a pomaly remenicou zatočíte. Je-Ii kriedová čiara na
celom obvode oboch remeníc vzdialená rovnako
daleko od kraja, sú remenice naklŕnované správne.

Brno (441) 12.15 Poludňajší koncert. — 14.30

Pražská peňažná burza, zprávy povetrnostné.
Čtk. — 17.15 Ženská hliadka. — 17.35 Nemecké
vysielanie. — 18.00 Správny čas. Zprávy pre vseaoňMV
zemedéloov. — 18.20 Prednáška. — 18.45 S. r. z ilRfiBríE SpKRh
Prahy. Zemedelský rozhlas. - 1900 Koncert.

Západoslovenská župa íotbalová v Bratí
orchestru R. J. — 20.00 Činohra, »Neoi nad po- slaye . ozuarnuje M schôdzky, konamei 10. t. m.
čestaosť», komédia v jednom jednaní od Rp- tú<j0 úradnú zprávu. Predsedal kol. Melecha.
berto Bracco - 20.45 Plkačke e

Pr6stup hráL Bíró z I. Čs. Š. K. Bratislava
Kropalu z Broohovam — -1.00 Tamburássky do g _ c Kabelfabrik bol vzatý na vedomie,
koncert spolku >yHarmoma». - 22.00 S. r. z

K sfažnosti g. K . Topoľčany proti Š. K.
Prahy- Uhorský Brod pre nevyplatenie náhrady Kčs

Košice (1870) 19.00 Dr. J. Marta tík a; Rybár- 300 nech Zagle Mub v getky doklady,
ptvo na Slovensku. — 19.15 Zprávy Otk. -=- Referát kol. Studeníka o zájazde Rábu bol
19.20 Koncert Kozákovho kvarteta. vzatý na vodlomíie

Londýn (361.4) 19.15 Beethovenove sonáty. zastavenú činnosť majú: ŠK Slavia pre
— Koncert olrteta. — 21.20 Prednáška. — nezaplatenie Kčs 152, S K Univerzita Kčs 26,
PI .25 Klasické piesne a melódie pre husle. — Kluby ea upozorňujú, že štart s týmito klubmi
552.30 Tanečná hudba. je na dlhší čas zakázaný.

Paríž (1750) 18.45 Hovorené noviny všetkých Trestná a hracia komisia. Kvalifikačný zá-

Vnútorná strana remeňa Vonkajšia strana remeňa

pevným pretiahnutím do remeňa. Remeň miisí sa na
hadzovať vždy voľne a ked je na remeniciach, napína

2. Správne ustavenie mláťačky k stroju poháňa
ciemu. Nesprávne postavenie mláťačky k poháňacie
mu stroju je najčastejším prameňom zničenia reme
ňov. Nepostavi-li sa mláťačka správne tak, aby osa
mlátaoieho bubna bola rovnobežná s osou poháňa
cieho stroja, lebo žentúra, sbieha remeň s remeníc a
pravidelne sa o obrubu mlátačkovej remenice, lebo
aj o ložisko rozmliaždi a roztrhá. Správne postave
nie mláťačky k stroju po prípade žentúru zistíte ľah
kou pomocou provázku, ktorý napnete od vonkajšej
hrany jednej remenice k vnútornej, hrane remenice
druhej. Kým sa obidve remenice svojimi obidvomi :

okraji nedotýkajú natiahnutého motúzu, nie je mlá
ťačka ustavená správne a nutno ju posunovať tak
dlho, až sa všetky štyri hrany obidvoch remeníc mo

túzu dotýkajú. Je-li jedna remenica užšia, vypomôžete
si tak, že priložíte k užšej remenici doštičku a sile
polovičného rozdielu medzi šírkou obidvoch reme
níc a dľa toho potom napnete špagát k druhej rerae-

Srezanie koncov remeňa.

•
I
I

I
Oborov. 20.16 Klasická hudba a symfónie. Pas Š. K. Šaštín—JFMS Ivanka určuje, sa na

Berlín (483.9 a 566) 16.30 Koncert. — 18.40 11. septembra na hrišti I. čs. SK Bratislava.
Dr. Schwarz; Lekárska prednáška. — 19.05 gK Račišdorf pokutuje ea na Kčs 75 pro
prednášky. — 20.30 Recitácie. — 21.30 Ľudové hru bez legtimácdl.
(piesne. — 22.30 Tanečná hudba. Chaloupka, hráč.ŠK Trnava je. povinný

Viedeň (517.2 a 577) 11.00 Koncert podľa blá- predložiť výstupný lístok od Š. K. Trnava,
eenia. — 16.15 Koncert. — 18.15 Prednášky. — Pôvodné usnesenie ohľadom zápasu majstr.
19.30 Esperanto. — 20.05 Četba. — 21.05 Kon- 10. júla Slavia—Ivanka sa ruší a výsledok úr
cert akadémie. 6ený bol 3:0 a 2 body pre Ivanku.

Rím (449j 1735 Odpoludňajší koncert. —» Preregistrovanie dorastencov. Čulík Jaro
21.10 Prenos divadelného hlásenia podľa Má- aiaVj Hajzl — ŠK Bratislava. Bútor Ferd., Kol
eenia. V prestávke prednáška z dejín umenia. jáf Otto, Landyš Karol ŠK 'Slavia, Vlček Gu

stav! Sivák Alex, Bríill Ladislav, Kalapoš An-
Program na piatok dňa 26. augusta. tónin, Zemko J. — ŠK Rapid Trnava. Huttya

Bratislava (300) 17-00 Prenos koncertu z ľul. — ŠK Štefánik. Kluby nech predložia 1c-

Medzinárodného Dunajského veľtrhu- — 18.00 gitimácie menovtanych členov do budúcej
Koncert jazzbandu Savoy. Tanečná hudba. — schôdzky. _ ... . ,

(10.05 Red. P. Socháň: Slovenský naukobeh pre Počas dovolenej- sekretára t. j. od 25. au-
Memcov. — 19.20 inž. A- Vinár; Zemedelské gusta do 16. septembra nech jo všetka kores

pomery západného Slovenska. — 19-35 Reprodu- pondencia posielaná na adresu Vilém Cemý,
kovaná hudba. — 20-00 S. r- z Prahy. Pestrá ho- Generálne finančné riaditeľstvo. Bratislava,
Idtaka. Koncert. Zprávy Ctk. — 22.20 S. r. do Melecha, predseda. Cerny, za sekretára.

Znázornenie šití.
sa tým, že sa mláťačka odstrčí od poháňacieho stroju,
čím sa remeň dopne. Nesmie byt nikdy tak voľný, aby
sa vznášal: je-li remeň voľný a vznáša sa. hádže sa
so strany na stranu,, často tak prudko, že vybehne aj
na obrubu mlátačkovej remenice a skriví sa. lebo do
konca pretrhne. Veľmi voľný remeň sa tiež veľmi
často spáli, pretože sa po remenici šmýka. Napnite
remeň vždy tak, aby bežal na remenici po švoch a
nikdy proti švu. Nikdy nenabadzujte remeň násilne,
lebo tým sa ľahko o ostré strany remenice zareže
alebo sa pri najmenšom jednoducho vytiahne a zkrivi.
Keď je raz remeň zkrivený, sbieha sa remeň až sa
buď o venec z mlátačkovej remenice, lebo siiadnutím
medzi reroenie a ložisko rozmliaždi a často úplne
zničí. Než začnete mlátiť, otočte buď rukou nie
kolkoráz poháňaciu remenicu, lebo ceäkom pomaly
spúšťajte stroj ma prázdno a vyzkúšajte tak. či remeň
na oboch remeniciach dobre sedí, to jest beží-H rovno,
nehádže sa, lebo neshieha. Sbieha-li, vyzkúmajte ešte
raz remenicu aj správné postavenie strojov a po prí
pade vzdialením mláťačky od poháňacieho stroju re
meň ešte viac dopniite, kým nebeží rovno.

Správne ustavená mláťačka:

Nesprávne ustavená mláťačka:

mláťačka poháňací stroj
Prahy. Prenos z kaviarne Redouta.

Košice (1870) 19.00 Dragoitin Kette. — 19.1S
Ctk. — 19-20 Koncert sólistov. ŠK Slavia Košice zadá na jesennú sezónu nie-

nich Mlátiie-li na poli. lebo vôbec tam, kde niet pevnej
pôdy, musíte prezkúšať, stojí-H mláťačka aj stroj vo
dorovne. Zistí sa to bud vodováhou, krokvicou, lebo
olovnioou. Je-li daktoré kolo mláťačky alebo stroju
zaborené a tým nie je stroj alebo mláťačka v rovno
váhe, musí sa zaborené kolo vypodložiť.

4. Nenechajte remeň. zmoknúť a chráňte ho pred
vlhkom a vodou. Mlátite-Ii na poli a začne-li pršať,
musíte sa postarať tiež o remeň, aby nezmokol, preto
že zmoknutím a vodou, lebo vlhkom vôbec remeňo
vá koža zmäkne a zmäknutý remeň sa potom zkrivi.
Jednotlivé spojky sa tiež zmoknutím ľahko poškodia,
pretože povolí lepenie. Najjednoduchšou ochranou
proti zmoknutiu je remeň strhnúť a uschovať. Neni-ii
možno remeň strhnúť, chráňte ho dobrou nepremoka
vou plachtovinou, lebo doskou alebo ešte lepšie dre
veným korytom, ktoré sa položí na vrchnú ai spodnú
čiastku remeňa. Čiastka remeňa na remeniciach pri
kryje sa potom nepremokavou plachtovinou. Chcefe-H

Praha (348.9) 11.00 Predpoludňajší koncert- koľko voľných termínov na svoje aj cudzie hríšte
1— 11.45 Zemedelský rozhlas- — 12.00 čas- s i g- za výhodných podmienok. Adresa: Košice,
nál. Zprávy Ctk, — 12.10 Reprodukovaná hudba. Múnsterova ul. 28.
— 13.15 Rozhlas pre priemysel, obchod a živner- Majstrovstvá MLSz- vých- župa započína 4.
Stí. — 13.30 Zprávy burzové. — 16.45 Zprávy septembra. Tohoto nezúčastní sa KAC, Košice,
burzové. — 16.50 Odpoludňajší koncert. — 18-00 trajší majster župy MLSz, prečo, to neodôvodnil-
Hudobná prednáška. — 18.16 Nemecké vysiela- Čs. ŠK Košice zahajuje jesennú sezónu a čin
nie. — 18.45 Zemedelský rozhlas. — 19.15 Pred- nosí svojho fotbalového odboru letošného roku
nášky. — 19-15 Zemedelský rozhlas. — 20.00 S- vôbec 4. septembra zápasom s KSC Košice,
ir. do Bratislavy. — 20.00 Predpoveď počasia a Heidecker Alexander, býv. hráč DEC Praha
toprávy Čťk. — 20.10 Pestrá hodinka. Účinkuje hlásil svoj prestup do Slávia Košice, kam sú
ÍR- Roden (spev), orchester R. J., dir. O- Párik, časne sa hlási aj stredný záložník KAC Košice
(i. E. Košťál; Španielska suita, op. 50. 2- Ľudové Reibl Fr. Remenica šírky 35 cm Remenica šírky 20 cm
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.äriha 9m; a. S4.-_ če,venok„8t. prladelň, 632'- MÄto 22 7M0

41 H ’TT **' I™“ Síl*. J 65 - S°;07 vln sb , B„e S' Ria, loi
'**

“9” S2»
4*]0 Hyp. b. čes. v zl, —"— Česká snoločnosf mlrnmn , Sdruž. tov. vln. zb. v Brne 340# Sofia, loo levov 24-25

ivtauriu 87 45
5L » . * kus 10.000 zl. —— Schoeller a spol. ‘ 29I0 -

— Češkách
V*n

‘

V Bľne
J7i5 -

~
Varšava, loo pol. zlotých 375*50 g™«|f

rodam

|Jľj» ... v korunách —Chorv. sláv. sp. pre priem. cukr. 302'— cfS
,«

a
ä

b
'i
hi>dl

(.
á

i u m . Ônia-
-"

Viedeň, loo šilinkov 475Ú5 vff.Hpň
50

f,k.* » . kus 20.000 K —Neštemice .
b

.
ane> 3 Rio de faneiro, loo millretsov c.398‘50 átokhalm iŔquo

Ústecká rafinéria 835’- bansky spolok 440 Montevideo, 1 zl. ur, peso cable 33-40 OslQ
h 1

rÍqo|0
» - - em pre Slov. —Veľkošuransky cukrovar —rÍL ľ.°" ttn "e

. qqon-
50 Atexandria, loo piastrov 167-80 Kodaň RS S5* ° • » • v korunách —-— Krížik 494‘— 3 hutne 3320 —

Athény, loo drachem 4570 c„fia•7.» . „í 1
?
8 20-COO K —— Spoj. elektr. spol. vo Viedni 252— Fh2ľrg -o-“ Kovno, loo Htov 332,50 pPaha 15375(11 2 Ze ‘ b * ák - up* T K„ Akciové mlyny v Prahe 92.5-— . r . „ . Lisabon, loo eskudos 169'30 Varšava 53 ?!

50

fi °o, K “"ľ“ B
Amy'on 380 - poldf

eô ”Cechy Taílinn, loo est. mariek 8‘90 Budapešť 9075ÍrJ* • »»*>»» K Brosche 2035’— p°'
d

' . , , , , Montreal, 1 kan. dolár cable 33'5250 Belehrad q-13‘Vlo - . , , . . em.
. Carborundum 204— pražská železiarska 1420 - 913

Slovensko - —Kolínska továreň lučebnfn 5g4— Shevarna písiem Valuty; Carihrad 2-57Ä S & SMI =c SIS IS
Ipol. a. im. baa Sí:- Kolta,

‘ — ÄÄS”““ S, LLSŽ.W tatel 3%j»

navštívte

Medzíéroohý veľtrh

ŠPORT

Záverečné kurzy pražské! peňažnej burzy dňa 24. augusta 1927:

mláťačka poháňací stroj



i'Yal mu palicu, urobil skok nazpät a dolámal
O

f

podmienky, všetko riadne vyplnené, kolková'
né a podplatené.

Pre ofertné riadenie je platný zadávací,
poriadok č. 667 Sb. z a m, zvláštne a všeobeci
nó podmienky pre zadávanie štátnych prác é
dodávok. ,

K sostaveniu nabídok môžu sa použiť lej
formuláre, vydané za náhmdu režijných vý.
loh okresným úradom, techn. odd. v LevL
ciach.

Plány a podmienky budú vyložené u okír
úradu, techn. odd. v Leviciach od 24. augusta
1927.

mať remeň, ktorý by nebol oproti vode a vlhkú chú- Mesto Dobšiná obsadí miesto mestského
Jostivjým, objednajte si remeň vodotesné lepený a im- — * .
pnegmovaný, takzvaný „Ekonom“, je síce drahší, ale
snesie zmoknutie a vlhko. , , , , , . , , . -

-

5. Udržovanie a ošetrovanie remeňa. Stai . stredne] alebo obchodnej školy,

K. č. j. 2026-27. 02674

Obec Pukanec v župe*Pohronskej zadá ve
rejným súbehom novostavbu železného travar
zového mostu č. 3 v km 0,385 obecnej cesty
Bohunicc-—Pukanec s 2 otvorami o celkovom
šikmom rozpnutí 16.00 m s výhradou eventu
álneho zamietnutia došlých nabídok bez uda
nia bližších dôvodov.

u. vjux^uvkultc <x uotiiuviťuuc iciiiciid. puu - , ,
Časom hlavne u mlálaček vonku na slnku pra< mostatného účtovníctva a znalým
remeň veľmi suchým a tvrdne, pretože sa im nemeckého a maďarského jazy
vsnte.kože vlivom slnka a tepla vysúša, na, <

po opatrnom očistení od prachu a nečistoty i majú žiadatelia s dlhšou praxou.
n

po opatrnom očistení od prachu a nečistoty i majú _ži;
Hornej sírane čistým lojom, lebo ešte lepšie odnutia.
konzervujúcim tukom, ktorý najlepšie odpove , rijíma sa na- rok na_ zkúšlcu. Keď
ženin kože a ktorý Vám v najmenšej dávke : le vymenovaný definitívne. Zia
objednávku obratom zašlem. Šmýka-ľi sa Várr septembra 1937. .Stavba bude zadaná včetne dodávky ma

teriálu za pevné jednotkové ceny a musí byť
do 8 týždňov odo dňa upovedomenia o prijatí
nabídky úplne hotová.

Nabídky v zapečatenej obálke treba ozna
čiť wNaibídka na novostavbu mostu č. 3 na
Obecnej ceste Boíiuíiice-Pukanoe» a podať naj
neskôr dňa 17. sept. 1927 do 11 hod. u okres
ného súdu, techn. oddelenie, v Leviciach.

K oferte treba priložiť 1. nabídkový hárok,
2. rozpočet nabídok, 3. všeobecné a zvláštne

íjjtí dostatočnom napnutí, natrite ho po o; >j, dňa 20. augusta 1927. Otváraniu nabídok u okres, úradu, techn
odd. v Leviciach dňa 17. septembra 1927 a
pol 12. hodine môžu byť oferenti prítomní.

Levice, dňa 20. augusta 1927.

očistení _od prachu a nečistoty na vnútornej
’

K Bíma v_ starosta.
mojim špeciálnym ..voskom, ktorý zvyšuje pi
remeňa a jeho šmýkanie zamedzuje. Predáva- , —rrrmi|,iM»~'..-.-L,tklivúLUl -d OlliyaVUUlľVš ňdllľCUň UJC. X IvUa Vlci

prateayý_ vosk y. kôstkach kiloipamových a r- á clahncf výtok sem., neplbd.
použitiu # v obale každej takej kôstky. Nikdy 1 oaclliy&i zastar. kapav zánet
pávajte remeň Mafúnou. Kalafúna kožu veľnť dl, kožné nem. rheumatizmus a syfilis

Technické oddeIenie okres, úradu, Levica,

Inzerujte
v SLOVENSKOM DENNÍKU

UV.ÍU. .iicuuuuuuuuo a oyiiuz
K53“- meth. špecialista dr. Linhardt, Praha í.

6. Uchovanie remeňa. Po výmlate, lebo r u námestí Ord. 7.-7. h. aj v nedeľu,
yate-li remeň dlhšiu dobu, riadne ho uschovaj:: jSféBSF's^:&SS&S&K.&

chej, normálne teplej miestností, najlepšie je
lahko svinúf, previazať špagátom, aby sa ne
val a buď stredom zavesiť na kolík, aieb
položiť. Doporučujem, aby ste dbal týchto dol
nených rád a vyvarujete sa škodám hmotným
trite si zbytočné nepríjemnosti. Chcem týmlv
mi iba to, aby Vám remeň konal dobré a sr
služby a dlho vydržal, tak, abyste hol s tne
siahou vždy spokojný.

y

Gaston Sauverand sa ochotne podrobil a
šiel za podnáčelníkom a Mezerouxom.

„Skočil s tohoto okna dolu?" zvolol pre
fekt. Pozrite, vstáva. Pre takých ľudí sa ešte
dejú zázraky ... Uteká k bráne ... Sotvaže

Napísal Emil Frynta, prokurisl
F. Poiický, továreň na kože a Na prahu dvier sa však obrátil:

„Pán prefekt, pretože robíte prehliadku,Jaroméf. trochu kuľhá.“
zaprisahám vás, aby ste venoval pečlivosť
papierom, ktoré pokrývajú stôl mojej spal
ne; sú to zápisky, ktoré ma stály nejednu
prebdelú noc. A okrem toho...“

„Ale moji ľudia?“
„Ach, sú všetci na schodišti, v dome, privá

bený výstrelmi a ošetrujúc ranených .. Áso 70—80% výkonnosťou a 10 ročnou písemnou

browningy,
revolvery,

í*®3® flobertky,
lovecké potreby, strelivo
jiNDKiesi MmtMK, mrnomm

FOCKOVA TR. 35.
Úvenihodným povoľujem mierne platobné podm

Žiadajte cenník a nabldkň.

„Diabol!" zamrmľäl prefekt, „sobral svoj
kúsok majstrovsky!“ Zaváhal, súc zrejme na rozpakoch

„A okrem toho?“Skutočne, Gaston Sauverand utekal a nepo
tkával nikoho. „Nuž, áno, pán prefekt, poviem yám to..,

niektoré veci..„Chyťte ho! Zatknite ho!" kričal prefekt
Desmalion. Hľadal ťažko výrazy a zdálo sa, že sa obá

va ich dôsledkov, hoci ich predsa len vyslo
vuje. Ale naraz sa rozhodol:

Dva automobily stály pozdĺž chodníka,
ktorý je v týchto miestach veľmi široký, auto
mobil prefektov, a taxi, ktoré sem poslal pod
riačelník Weber pre zatknutého. Oba šoféry
sediac na svojich sedadlách, ničoho z bitky
nespozorovali. Ale videli skok do prázdna
Gastona Sauveranda a šofér prefektov, na
ktorého sedadlo položili niektoré usvedčujúce
predmety, chápajúc sa z hromady vecí a cel
kom náhodou ebenovej palice, jedinej to zbra
ne, ktorá bola po ruke, vrhol sa odvážne v
ristrety prchajúcemu.

„Pán prefekt, je tu ... niekde... sväzok do-!

pisov, na ktorých visím viac ako na svojom
živote. Možno, že tieto dopisy, ak budú vy
kladané falošne, poskytnú zbraň proti mne,
ale čo na tom ... Predovšetkým iným treba

Jedon môj mandant zamýšľa previ,
chod lahôdkami p. Jozefa Mčsíčka, E

ya. Mariánska, 11. Vyzývajú sa preto_ j 1

chodní veritelia, aby svoje pohľadáy
poručené prihlásili v mojej kancelárii
žive do 1. septembra 1927, pretože do
prihlášky pri eventuelnom prevzatí í
do povahy vzaté nebudú.
02676 Dr. Július ZOllám-Weii

pravotár, Bratislava, Suché í

...je treba, aby boly v bezpečí. .7. Uvidíte,
sú tam listiny veľmi dôležité... Sverujem
vám ich ... len vám samému, pán prefekt."

„Kde sú?“
„Úkryt možno ľahko nájsť. Postačí vystú

pi ť do podkrpvia nad mojou spálňou a stisE
nňť na pravo od okna na klinec... klinec na

pohľad zbytočný, ale ktorý otvára skrýs

Rýchla stenografist
t

Stretnutie nastalo po východe z dvora. Bolo
krátke. Sauverand sa vrhol na útočníka, vy-mladšia sila, ovládajúca bezvadne česky

raécky v slove a písme, sa čo najskôrv oju v v_/ u — j
v tov. podniku v Bratislave. Písomné n;

s udaním referencií do adm. t. č,

pod Zn. „V. K.“.

WWÉMI 1—11—nrnn.i. i»...

iaietostreiné pmk]

Verejný súbeh.

Vyzvanie.

mMárnice Leblanc: ZUBY TYGRAi 180



Drobné oznamy
Jľa dotavu administrácia odpovie len v tom páde, keď je znamka na odpaved priložená 1 | Veľké zahajovacie predstavenie novej s e zo n y... -F ariresv neudávame! E s najnovším veselohcrnym šlagerom!

K DUNAJSKÉMU VEĽTRHU FlsSa
lJmAm WJ- v J. S'/Ät nn.rf.rf 7 >/.Q v nedeľu V.6.. 7..- > „9. h i1

VŠETKY TLAČIVÁ AKO: PROSPEKTY, LETÁKY, KATALÓGY, PLAKATY ATD. y
ZHOTOVÍ VÁM V DOBE NAJKRATŠEJ A V CENÁCH CO NAJLACNEJŠÍCH / I50J „TÄTRA“ ICiflG j

SLOVENSKÁ KNÍHTLAČ1AREŇ V BRATISLAVE
~

Od 21. augusta.
„ t ,a„ T7 .- mn z mm/XM Na všeobecnú žiadosť! Najväčší film sveta

j
RUŽOVÁ 12. TELEFÓN 9~. BEN HUR s Ramofs Wowarr© i

'
í . j—Pozor! Normálne ceny! 2’|, hod. predstavenia! Sonm íä Katfja“’,MI1 J2Ä2L. 1

Príjme sa mladšia mužská Hľadám miesto lektr. spústač., moder. vý-‘, ná<V-d Predstavenia o 1

|
17. a ®]49,, v nedeľu o 4. ’|,7. a 9. li |

sila. do kancelárie, alebo ako orav . po d zn.: Nahodili
j
hospodarsk> Qom d' i :>rccipri; ‘i'!

':

listkov
1

;ral
l, ;ľ:i '

pl
'
!ia

’

R ' larska l1r

- 1
F

so vzdelaním aspoň raešt. cestujúci. Adr. v adm. ;._č. kúpa 40.000“ do adm. t.jkom
odcestovama, pozo- - 1I_Z__

školy znak jazyk sloven- d. :
ľ/99

Sstávajúci: 2 izby. kuchy
dský v slove a píšme a čia- JWM Je na oredaj na. komora, maštaľ, pre- gg ECIM® IS^KUTM
stočne písanie na stroji. ujal-jlWkLŽgŕi 1. Hltpäť sedadlový auťak. mo- gov fí a , p'vibca veľká za- - e%w —- — y
(Nie je podmienka.) -Bat Hľadám del 1936, súci na taxi. ná-

ori ' ldome . k -tomu 24.-25. augusta (streda-štvrtok) |dľä ústnej dohody. Na- také úradnícke nresio. kde siedkom zanechania od- '
. ... . TANBťHiKft HfflfiAB

stúp.ť možno hneď. Adr. b som ,a m0Ha zdoko- chodu. Nabídky do iii. ..A 2 vlastne hory a asi U) ho- TANEČNICA WS4WÄK |v a im. t. č. 1802 v s iovenskej -eči aReggel“. Nitra. 02672] nov la role, cena 75000.— Drama dľa románu „jakuboya studňa od Picrra |
7 . I a Laurin V Klement autoč Kčs hotové. Reflektanti Senoda- y.J

la,
™gJ SféNox* ' ' ’ |Zástupcov skv a na stroj: písať M 110-7/20 HP, kom- :„ech sa Mäsia Dod zn . ;

Leon Mathot> A" drt ™x, 3 ,
. |

pre predá; šijacích strojov, perfektne. Čiastočne ovlá- bjnoVané. 4 sedadlové, ro- "N R ..
. r _„ , . Predstav, o 7. a o »/49., v nedeľu: 1/ 26,7 a o /*9. h. |

jazdných kôl, detských ko- éam ai slovenskú reč. Adr,ku 1925. nové. cena K2srv Braasiave ďo a_in. *.
p re mládež nevhodné. Vojenský koncert. Nopm,oeny.|

čiarkov eraroofonov, ký- Ir«ia Weugbová je z príčinou kúpou c. -1°2 Predpr. lístkov v drogérii Frank, Laurinska ul.
i | ,

..
'

-. ... va, Preiszova 23, 1/12.
< 6 sedadlového na oredaj. Maiitef ;i...^zv-i

vadlovych hodín, na spiat- 1780 Adr. v adm. t. 5. 1796 dá do DreSu aVbo or- .

ky. br-ú prijatí. Ad. Vik-
J. Auto. dá nový rodinný dom' v mm "

1

t°r Wefaiger, Bratislava, ť ľ n K - ,.se(j _ Ford osob.. mod. Petržalke, pozost. z 2 Sz'eb, LETME KINO ÄOliOri t
Dunajská uMca 51. 1798 Hamerlesku luxus, výprav., má- kuchyne, kúpeľne, predšie- BRATISLAVA NÁMESTIE REPUBLIKY k g

j 1 Qreener záver, Kčs S00-—, W opotrebované sa predá, ne, špižiarne. pivnice, elek- ' ’
m.ľ

'

'
1 ,

• i;
Hľadám hospodárskeho lankasterku Qreener Kčs lebo vymení za cenné pa- ;r. zavedenie a zahrádkv Od 25. do 26. augusta (štvrtok piatok)

adiunkta, 600
;
—_ lankasterku r. 16 piere. A. Frank. Nusle. Adr. v adm. t. č. 1788 PREMIÉRA! , PREMIÉRAl|

po prípade aj gazdu s viac-, Kčs 460.—, ffoberku 6 Havlíčkova 338.
i 3 LÄSKä K VLASTI

ročnou praxou, wre stred- mm Kčs HO—, brow- Sedliacke maslo |>Níi ’.flflj ] fJ ti [lV/j § jj Dráma v 6 dieloch. V hláv. úl.t Grete ReinvaldA
né hospodárstvo. Bhzsie „ing 6.35 Kčs 128.-. ko- dodá na dobierka za den- ****“ .1

yui ius Szóreghy, H. A. Schlettov
žiadosti, ako a; podmienky lá „Torpédo Kčs 1000.

—, nb ceny Leo Glose, Ma- Zavedený stolársky, sta- (9wc yffstóíScž nevSUodlmé?
s udaním referencií .šijacie stroje Kčs 900.—, kcky. 1790 -vebný a nábytkový pod- _ Predstav, o J

|48. a o 9., v nedeľu o ’1,8. a o 9. b i
adm. t. č. í79i všetko nové predá na i w'TOWEVII J'llVUfV 1 ' 111 , r . ‘PÁ . i Pri priaznivom počasí posledné predst. v zabratie gI~ ~

splátky a zašle bez do- I ’XS. Ill’ťjl hlada spolocntkä.’. za u.e-
Hľadám bierky na ukážku F, Du- 'om rozšírenia závodu. — T —4ätsä.’S ."STf'Ä'S. ?SWÄSí"!

nábytok. Adr. v adm. t.- č. Obrázkové cenníky zdar- tržalke. Zn. „1. september“ prostriedku mesta. Adr. v „ « lodeny, módne látky, pan
1792 ma. 196a do adm. í. č. 1795 adm. t č. 1791 jS"® a ta 1 B HA Oňk ské a” dámske, d’aíei vp-

p H k.F S® i četnicke a pre fi| v m 0 fIIm liO nančné stráže odporúča

g-f-Tažt V. Meríc:!, s. s r. «. TI iíSilá Leané eeny!
||| Prahä-Jinoňice i Kassi'la i M ofi Založeaév r. 1882. Vzorky fránko! 357

f najstaršia a nai«íäia speciálaa v každom prevedení zho- U|||||i|||!|||||||i|||||||i|||||||j|||||||||ii|||B|||||ii
11 ;

továreň na toví Vam čo najskoršie —

stroje pre práme, Slovenská if" 1
IIIIIWfl^

a desinfekčné stanice.
11

knihtlačšareň LEKÁRI 1Zástupca pre západné Slovensko p. Ant. Janíček, Bruo, Krcnová 22. Zástupca pre Bratislava, Ružová 12 p ».. i, m
ivýchodné Slovensko p. Ing. Alexander Balkányi, Košice, Mlynská 26. -n i r- j Telefón 92, nad. 15-86 g 1SÍŠM. pxre 3WJE9MUSlS m~ —— ; —

:
41—— Q pohlavné a kožné choroby ||

í Filiálka akciovej spoločnosti pre ušiachfovanie a zúžitkovanie osív a sadív | é !0W. X. íflCŽIICMH i
% v Slovenskom Mederi p ra Bratislava, Laurinska I. ra

y (gen. riad. E. Szekács — vedecké vedenie ; Prof. Dr. Ing. J. Jelinek) Ŕ 9 Ord. od 2. do 6. h. Wasser- %

(I ponúka svoje pôvodné, štátne uznané osivá: I | ® mannove reakcie, nové in- «
M m w w m m m irn ta** lekcie, moder n, a uečba m

3 osmme pšenice oregmal Sekac, B i Ifa kfrky- Koz In on i i í r . 't. i Ŕ H ultrafialové paprsleky. massaze. Tel. 2929. M
ti po oU rokov osvedcene, vyslachtene na najvacsi vynos, ranosf, nepolienavosf, y w - a

J

odolné proti hrdzi a vymrazeniu a h SPECÍÄL6STA SYPÍÍ5LIS, ||
ozimnú raž originál Sékáč-Fleischmannovu I i « *o»né ca®ío®® i

najskoršiu, veľmi výnosnú, nevymrzajúcu a nepoliehajúcu. J I fóUDr M. HiMUiR i
Pri objednávke treba udať pôdne a podnebné podmienky, dôležité pre voľbu i) | EM. 1. asistent miv. kliniky a zástupca |

n vhodné odrody. Bližšie v prospektoch zdarma a franko zasielaných: 1 i prednostu kliniky
U Pre jaro prijímame záznamy na originálnu kukuricu, fazuľu, skoré zemiaky, ľanové semeno, Q i Bratislava, Slltfoé MýS© C. 9. i
y Telefón: Slovenský Meder 4. 02613 Telegram: Elek Slov. Meder J) § (nad Michal. Bránou.) Ordinuje od *1,9— || dop _ od 4_í odp> Telefón 2218. B. Wasser- |

—
: S mann krvná zkúška. Moderne liečebné metódy. |i

g Salvarsan. 2Š2 |
i ženský lekár a poroänik
ll Ph. Mr. - a 03!' i
| MUDr E. NEUMANN |

icou, po- postavy, policajný prefekt nasledovaný pod || Bratislava, Palisády Č. @0. |
náčelníkom, vybehol na druhé poschodie a n (naproti kaviarni Štefánii), ordinuje denne od |

„ ±' i , i , 'in — . E» 9- do 12. a od 2. do 4. hodiny odp. a v nedeľu Sdvoch stúpal na tretie, ktoré bolo uzsie a sraznejsie. | a v0 sviat0k od 9. do U. hod. Telefón 28-88 |
rfa*‘

, Keď prišiel k záhybu schodišfa, telo, ktoré I K (vyšetrenie krvi) Salvarsan, KÄ- I
c ° P oc "

nad ním zavrávbralo, srútilo sa do jeho ná- ® JlrillLsrf PAVKU.
i
zastarali! najnovšími in-M

„. , , , ,, J H lekciami, pohlavnú slabosť a kož. choroby lieči ja

i niekoľ-
rUCia: bo1 to Zraneny Mazeroux I g M «Eif|l BRATÍ SLAVA, i

. . , Na schodoch ležalo iné bezvládne telo, telo “ Paiisádova 61. §k uviest i , , , . t i r t H (blízko kaviarne Štefánia), ordinuje pre mužov |S
lovnému iilavucho dozorcu Ancenisa. Hore, vo dvera- 9

i ženy dopol. 8. —Íl 1 /., hod. odpoi. 1.—5*/ s h, g
jách nízkveh dvier, Gaston Sauveraud. straš- H a v nedeľu oď l t„9.—12. hod. 288

erouxom , , . gi-- 1 ; r
rp irn u ny= s ukrutným výrazom vo tvarí, zdvihol ra- geáská a tíetská lekárka

strvše. n,ena
;

Potom-
ii
TÍtlioc policainého i5re,ckta’ 8 KUDr Vitavská Junková

s. , pomaly namieril. k]
w

celmkom P ordinuje od 10.—11. a od 3.—5. hodine,
iliadkv a i refekt videl desný zjav! — hlaveň, na- |] Bratislava, Miclialská 18.

ladených
mierenú mu do obličaja, a pomyslel si, že je IleWcioSisŕa pce svpAiKs, tŕa
ztratený. Ale presne v tomto práve okamihu H jpezwSsne «s tožné cfóoroípa# |

iirviui vi- zadunel za ním výstrel, zbraň Sauverandova I Dr V. SiDLAK m i
ia, Yzfa- vypadla mu z ruky prv, nez mohol vystrelil. i EM. ASISTENT UNIV. KLINIKY

nijiy ] ÍO _ a prefekt videl, ako vo videní muža, ktorý
j

I BRfôTiSLAYÄ, 3. i
ístnvil v mu práve zachránil život a ktorý preskočiac i Pani: 1, ~ 12 -» 4 ~6-. dámy: 6.—«/»7. hodiny, i

, i n . ,, , i j. r.-i' n K Najnovšie injekcie, moderné metódy liebčy i

ije krik. 4e4° hlavného dozorcu, odstrčil Mazemuxa g, starej kapavky. Zkúška krvi. — Kozmetika. |
(ir-il PŠ+O k stene a sledovaný strážnikmi, bežal hore. ma^SSĽSSi,^!PHT 1 l"su „ . í| Najstaršia absolventka Cs. pôrodníckej školy ď
'1 a ktosi J oznal ho. Bol to don Lms Perenna. jl v Bratislave, porod. asistentka 427 y
K

;
a n°vé

’ .

Don Luis rýchle do podkrovnej I Dunajská ul. Tei. 16-76. i
zapasn a izby, do ktorej sa Sauverand utiahol, ale mal Chvalne známa pečlivou odbornou obsluhou. |

už len čas -zazreť ho na Vyčnievajúcom okraji
s rýchlo- okna, ako sa vrhá do prázdna s vvškv troch
iža jeho poschodí Hlavný redaktor Karol Hušek. — Za redakcia

zodpovedá Svetozár Kresäk. — Majiteľ čm.
: podniky tiskárske a vydavateľské v Bratislave

179 — Tlačou Slov, kníhtlačiarne v BratislapA*

adm. t č. 1791ma. 196a

adm. t. č. 1797

Hľadám

mm Kčs HO.
.

brow- Sedliacke maslo
n n g 6.35 Kčs 123.—. ko- dodá na dobierku za den
lá „Torpédo“ Kčs 1000. , ceny Leo Glose, Ma
šiiacie stroje Kčs 900.—, ;acky. 1790
všetko nové predá na ______________
splátky a zašle bez do- ! iVáj 11 |čT|iSj|
bierky na ukážku F. Dn
šek. továreň na zbrane, Hľadám izbu a kuchyňu
Oipočno u Náchoda 24. v Bratislave, alebo v Pe-
Obrárkové cenníky zdar- tržalke. Zn. „1. september“

6' sedadlového na oreďaj.
Adr. v adm. t. . 1796

Auto. dá

4 válc. zánovné osobné
auto ..Tatru“ s komb. e- Predám
lektr. spústač., moder. vy- ,, , , násied
orav. pod 7,11.: Nahodila hospodarsKj aom

kúpa 40.000“ do adm. t. kom odcestovania, pozo

č. 1/99, stávajúci: 2 izby. kačky-

do kancelárie, alebo ako prav . pod zn.: Nahodila
cestujúci. Adr. v adm. č. kúpa 40.000“ do adm. t,

1794 g. 179

Župný úrad v Turč. Sv. Máriine.

iCISČG
III II II IH ! !! — II !!!—! IM _ ——m —HH

I

Od 21. augusta.

t. 40.066-927. 02677

Herelnt sýfeeli*
Župný úrad v Túre. Sv. Martine vypisuje

verejný súbeh na úpravu svažinou poškode
nej štátnej silnice Bratislava—Jablunkov v
km 193.360—193.498.

Nabídky nech sú podané do 11 hodín dna
24. septembra 1927, u Okresného úradu, tochn.
odd. v Trenčíne, ktoré podá tiež potrebné in
formácie. Bližšie uverejňuje sa súčasne v l -

radných Novinách, odd. ministerstva vnútra,
Zprávach verejnej služby technickej, v Úrad
nom Liste republiky čsl. a Úradných Novi
nách- Považskej. - -

,
V Turč.’'Sv>--Martine, dňa 23.-augusta HL*.

Súbeh.
Ev. a. v. dcérocirkev v Jamníku ýLiptoy)

vypisuje súbeh na svoju kántor-učiteľaku s a
nicu. Dôchodok v hotovosti 850 korún. 1 na
turáliách: byt s bočnými a veľkou
záhradou 4 kat. jútár or!Pný< dbrobenie po
ľa, slohoch# paša pre statok,Ht.kvadr. metrov
mäkkého -eva, 10 met r. centov slamy, /.t ve
denie opakujúcej školy 20 korún výmena po
vozov, štóly, ofery a oblácie. Zákonitý plat
od štátu. Prihlásit sa možno (písomne alebo o

eobne do 31. augusta b. r. u farského úradu-v;,
Lipt. Sv. Petre.

Vyvolený začne účinkovať ako výpomocný
kántor-učiteľ, potom môže byť definitívne
zvolený. 02671

Licílačný ©znám.
Z poverenia firmy »The Angijp-European

Compamy Ltd,, London E. C. 4 King William
Street, Adelaide» bude cieľom sobnania jej
toho času STočnej požiadavky v ohnose 10260
íuntov šterlingov z rúbanísk 1926-27 bývalých
Coburg Koháryovských sverenských statkov
na Slovensku na základe v smysle x 306 zák.
ČL XXXVIL1875, prevedeného prevzatia v
zálohu, vo verej-nonotárskej kancelárii dra Jo
zefa Kállayho v Bratislave, Rybárska brána
í. 8, 3. septembra 1927 o 3. bod. odpoludnia
na verejnej dražbe odpredané:

Cca’ 31400 m* smrekovej a jedľovej guľatiny
& cca 1000 m3 brusového dreva v zdravom g v
obchoduviho-diaom stave s vystretíanírn iba z
vonku narušených a nahnitých kusov v na
sledujúcom podelení a pod nasledujúcimi pod
mienkami;

1. cca 13000 m“ guľatiny na sklade v Revúcej
ýKarafová) dľa zabavujúcej zápisnice čís. 2 vo
(výkričnej cene 100 Kôs za 1 m3 .

S. cca 300 m3 guľatiny na stanici v Revúcej
iffla zabavujúcej zápisnice č. 2 vo výkričnej
cene 120 Kčs za 1 m 3 .

3. Cca 5000 m* .guľatiny na sklade píly v
Revúcej dla zabavujúcej zápisnice č, 9 za vý
kričnú cenu 115 Kčs za 1 m 3 .

4. .Cca 5000 m3 guľatiny na sklade v Mu
ráni dľa zabavujúcej zápisnice číslo 9 vo vý
kričnej cene 120 Kčs za 1 m 3 .

5. Cca 1000 m 3 brusového dreva na stanici
T Muráni dľa zabavujúcej zápisnice č. 1 vo vý
kričnej cene 100 Kčs za 1 m 3 . ,

Všetky ceny ab terajší sklad zásoby.
Drevo bude pripadne i pod výkričnou ce-

nou odpredané. Kúpne nabídky môžu byť u
činené iba na celé množstvo, čo vádium má
byť 24 hodín pred licitáciou u podpísaného
verejného notára buď v hotovosti 160.000 Kčs,
lebo cestou prvotriedneho bankového šeku u
ložené.

Draižobný kupec musí 75% kúpnej ceny
saplatif pri príklepe, 25% však pri zapečatí
prevzatia v hotovosti zaplatiť. Složené vádium
zaráta sa do druhej raty.

Prevzatie sa má okamžitým zapečatím po
stupne behom 6 mesiacov previesť. Behom
prevzatia musí byť každého prvého a 15. v
mesiaci prevzaté množstvo súčtované. Koneč
né súčtovanie sa síane po dokončení prevza
tia.

íVšetky s dražbou a príklopom spojené po
platky ako i daň z obratu snáša dražbový
kupec. Bližšie vývody možno dostať u podpí
saného verejného notára, kamže možno podať
žiadosti aj ohľadom prelhliadiky.

V Bratislave, dňa 18. augusta 1927.
02669 Jozef Kállay v. r., ver. notár.

í

A znova vykročil, sprevádzaný s dvoch
strán dvoma mužmi. Prefekt ho zadržal.

„Okamih ... Mazeroux, iďte hore do pod
krovia a prineste mi tie dopisy!“

Mazeroux poslúchol a vrátil sa po niekoľ
ko minútach. Nepodarilo sa mu zámok uviesť
do pohybu. Prefekt na to rozkázal hlavnému
dozorcovi Ancenisovi, aby šiel s Mazerouxom
a aby vzali so sebou zatknutého, ktorý7 im u

káže, ako uviesť do pohybu zámok skrýše.
On sám zostal v miestnosti s podnáčeluíkom
[Weberom, očakávajúc výsledok prehliadky a
začal zkúmať názvy kníh, nahromadených
na stole.

Boly to vedecké sväzky, medzi którvmi vi
del diela vedecké: Organická chémia. Vzťa
hy chemie a elekriny a iné. Yšetky knihy- bo
ly plné poznámok na okrajoch. Listoval, v.

jednej, keď sa mu zazdálo. že počuje krik.
Vybehol rýchle von. Ale neprekročil ešte
prah, keď zadunel v schodišti výstrel a ktosi
zareval bolesťou. A hneď potom dva nové
výstrely-. A potom výkriky, hrmot zápasu a
zas ešte výstrel ...

m

vonku na streche, pod jednou škrydlicou, po
zdĺž odkArapu."

Berne skokom štyri schodv naraz, s rýchlo
sťou, ktorej by7 nikto nečakal u muža jeho


