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Roťnik X. V Bratislave, v utorok 30. augusta (srpna) 1927. Čfslo197.

List 2 Poľska. Letecký lávod [
v

(ä.k.)V Potsku mnohých inýeK Belehrad—Variava—Belehrad.
štátoch sú terás politické prázdniny. Prázd- S BSaiícSí SÍ©Sa®ii®3 neletí iáadSÍQ ®2o ®eS©hrad«. — Bol O primát. — L''"’TÍX p tji^žľyniny na toľko, že väčšina významných po- PäS núdzových pristaní SkoSá Bratislavy. — iáfgSäiOÍ M©Wák S3 Stratil S Ír1 W"
litikov odcestovala 'z Varšavy, nemôžuc sa J fO L/ . íf
dočká C zahájenia snemového zasadnutia > V Bratislave, 20, augusta- k 1 o m, veliteľom letiŠťa štáb. kapitánom /y "3»>

ktoré maršal Pilsudský bol dočasne zákon- _
V nedeľa» zavSas rána štartovalo v Es- Stanovským, nadporučíkom Seejhar- / ‘

čil. Ako známo, nastalo uzavretie snemo- *2*| 13 a to sedem poslova*, Jom, poručíkmi Smrčkom a Šardom //«\ ifW'
vých zasadnutí koncom júna celkom neča-

triceskoslovenske atnpoľskevzdy dale, kapitánom Sladkým a početnými V
. ,

• , . „ po intervaloch piatich mmut k letu Belehrad zástupcami tlače. y/ \.y« \ \kane a o pre, ze sejm ehce
dezayuovať —Bratislava—Praha—Krakov— Varšava a Do Praliy prtietelo prvé lietadlo o 10. hocL ) V A \EF$» ,a,Slľvládu vo veci tlačového dekretu, ktorý vláda Prvý start feol 5 hotL 2S mia. Na vaJ. 24. min. 56 sek. a to kpl. K1 e p S- druhý N o - ] A /vj dala a chcel, schváliť zamietnutie jeho norská lelišle prišlo ako prvé českosiovcn- v á k, tretí Budí n, všetci traja Čechoslová- JH Wj I \vC/ jsnemom. Bol 'zrejme cely rad iných dovodov skó lietadlo č. 2, kapitán K lep š S.2ffl hod., ci. Po nich prileteli Poliak Jarina, juho- || \( íAy

na uzavretie snemov eho zasedania, a preto drahým bolo č. 8. major S a d o v i č o 8.40 slovani Striževsky, Dolanský, ž n - «jr *, v \ j l IW
opoziční politikovia spravili nátlak, aby ’za- hod-, tretím č. .7 kapitán Novák, o 8.43 pančlč a Hadovi č. Po krákom oddychu '*/' x "I j N—

sadnutia boly znovuzahájetié. Lež vláda hod., štvrtým č. 5, podporučík Dolanský odsíariovaly lietadlá do Krakova, kd© prvý j* * v L--— /maršala Pilsudského sa nedala zastrašiť. Ho- o 8.50 hod., ktorý však predtým hol nútený zase pristál čs. kapitán K lep S 14. hod, 8. ľ* '/, /r
bila a robí naďalej svoje, t. j. stará sa o vnú- núdzové pre nedostatok benzínu pristáť asi min. za ním čs. kpt Budia, potom Jnhosdo- i- V, _fí /* W
tornú sanáciu politických a predovšetkým 5G0 metrov od letíšťa, piatym č. 12 čs. kapi- vania Striževsky, Hadovi č, Ž u - m Uj j
hospodárskych pomerov. A tak sa zmenšil tán Budia o 8.53 hod-, šiestym č, 11, poľský pančič, Poliaci Popiel a Jarina. Do Var-

, vj Wl , _ j / f*
na pr. počet nezamestnaných o vážne číslo kapitán Jarina o 9.3(9 hod., siedmym č. 13 šavy prvý priletel zase náš kpt Elepš o

80.000, boly uvedené do pohybu továrne, a Juhoslovan Striževsky o 9,53, ako ôsmy hod 58 min, •
‘ -k '

v záležitosti americkej pôžičky pokročilo sa kapitán Šupančič o 10.56 hod. Pred- Y Bratislave, 29. augusta
i ak ďaleko, že jej uskutočnenie nastane už %írm

-
9-19 hod. pristál núdzové, ako všetci Dnes sa pokračovalo v závodoch spoľahli- Cudzinec: Vidím, že dedina je Čisto sloh

v najbližšej dolbe. ostatní, ktorí mali nedostatok benzínu, pri vosti letu Malej dohody a Poľska. Do Bratí- venská. Kde tu máte slovenskú Školu?
. 7 . . , , „ , ,. Orošváre v Maďarsku, kde sa zdržal asi dve slávy priletel prvý na vajnorské letište poľ- MaÄar Károm nJášan nSak ie tmu, « -M° zno

y
utv

®^
e”1 sn

i
e™ u drza^a ce^y hodiny. Deviate prišlo lietadlo č. 19. vedené ský letec Popiel s č, 10. o 11. hod. 30 min. Za to tam aj ncmisané: maďarského jaxvkct. «rad týždňov varšavských politikov zrovná na poľským kapitánom Popletom, o 12-13 hot!., ním prišiel juhoslovanský letec Striževsky s ludu slovenská národná škola..,reťazi. Soibraľi dokonca patričný poce. po- desiate č. 14 s podporučíkom šiníieom o 5, 13. o 11. hod. 59 min., ďalej juhoslovanský — ,- n—-

slaneckých podpisov na žiadosť o otvorenie 13.15 hod., Predtým pristál šiniič núdzové letec kap. župančič s č. 4. o 12. hod. 9 min,
snemu, ale maršal Pilsudský odcestoval na medzi šamorýnom a Dunajskou stredou o a po ňom major Radovič s č. 8 o 12. hod. 37 Wýstara slovenskfdi' iiPdovolenú do Druskiennik, a cela záležitosť 8.15 hod. ráno. Toto lietadlo bolo posledné, min. Letci po krátkej zastávke a zaopatrení „
teraz odpočíva. Pilsudský chce však spraviť ktoré došlo na vajnorské letište. Ďalšie dve sa pohonnými látkami, pokračovali ďalej v ® oral&SsSwSa
opozícii fígeľ. Chce hlavne svolať riadne za- lietadlá pris’ály na okolí Felbáru oproti Du- ceste do Belehradu. t Považie ma výstave.
sadnutio snemu a nie mimoriadne, ako to najskej Strede blízko Dunaja na ĎeskoSlo- Pôvodne sa tvrdilo, že okrem uvedených Výstava Považskej župy v rámci výstavy:
chce opozícia. A kto vie, či toto riadne za- venskom území a to č. 6. Fotez 25 s kapitá- štyroch nedoletí nž žiaden, avšak po dlhšej slovenských žúp v bratislavskom Zemedelskoms
sadsutie nebude odsúdené k opätovnému nom Bafdábom o 8.19, ktorému sa pri prictá- j prestávke z Prahy hlásili, že sa chystá K “Vfeu

v
názorne bohatú minulosť

uXeSa.
“ “

| ff.lWI* »f • S*
, v _ ľahko poranený na očnom vieka a mecha-

| kpt. KlepS, jediný z csl. letcov letí z Krakova minulosť ovšem najmä mestá banské a zvlášť ke
/ "cta sa ze snem nec

,
e

, nikov! boly vyrazené asi tri zuby. Poľskému i do Prahy, aby pokračoval v ceste do Bele- dysi hlavné kráľovské banské mesto Kremnica,
na opozične zábavy, lebo vláda predloží iSetacľln č 1„ ktoré tam blízko tiež K večera bolo sdelené, že Klepš do ktorá v ostatnom čase pre svoju mincovňu sta-,
snemu k poradám jediný návrh ústny a prfstálo sa lomilo krýdlo. O poslednom íle- Prahy ešte nedoletel a Jarina sa rozhodol v PohrľrTv na

PdíShlavne rozpočet na rok 1928, ktorý musí byt íatlle hovorili piloti, že zostalo v Juhoslávii Prahe k ďalšiemu letu neštartovať. O ostáff-“ obrazy kremnického akade
schválený ešte v októbri t. r., lebo v novem- skoro po starie. ných letcoch, a síce jedná sa o čs, letca šéf- raického maliara Gejzu Angyala, ktorého roz
tri sa končí obyčajná volebná lehota sne- z Bratislavy odišly lietadlá v tomto po- pilota Nováka, ktorý’ vôbec do Varšavy ne- siaM

.
e a. podarené platná „Baníci“ a ,,Kremnica

mu a v tomto mesiaci majú sa tiež konať radí: S. 2. o 8-38 hod., č. ľ., 8.53, č, 8 o 9. dolete!, a juhoslovanského podpor. Dolaa- i kremniekäl
voľby Idw oboch snemovní. Porady o rozpočte hod., S. 5. o 9.10, č. 12 o 3.19, č, 11. o 9.55, stého, ktorý včera musel núdzové pristáť v minulosť. Obraz Hermana Jeremiáša Rotha uka
potrvajú však najmenej šesť týždňov. Je č. 7. o 19-21, č. 4. o 11.39 a č. 16. o 12.35 blízkosti vajnorského leíišťa, nedošli dosiaľ’’ žuje Kremnicu z r. 1729 a obrazy Vojtecha An

jasné, že opozícia očakávajúc s .bolesťou* hodtoách.
, .

*** Bndín ™ VaiSave ne- Äf-IÄÄS?otvorenie snemu, dn ne, ueTiny pori9,QOK. ce- Vcij.'
5
.i'í!)T:^..r

k
o3n. IsMsti boli letci ocÄíf.3iv-33ii sisrtovsl, väznica pred r. 1884, bývalá bystrická brána, srú

lý rad druhýob) bodov a tak budeme sved- ptf oba dni zástupcom zemského vojenského Jedno juhoslovanské a Jedno poľské lie- tená r. 1872, hlavný farský kostol, sbúraný roku
kam i dosť 'zaťatých snemových bojov. veliteľa podnáčeMkom štábu podplnk. Hu- taSIo, ktoré včera núdzové muselo pristáť (880. O vznešenej Kremnice a o je|

Zaujímavé je že najprudkejšie boje
s á r k o m, poľský mkímralom dr Merdin- Felbárebolydopravenéna vajnorskéle- bafa

3

m'onľXvia
1

'navštíXkräck^
. -ý - - ca

J _ TTviňiar<skpi tlači S erom» I«h®stevanskym dr. Mfiefacom, vi- tíšte, odkiaľ budu transportované do Juho- bane
y

. 1751 František Lotrinský, 1764 cisár Joodohrávajú z
. ! cekonzulom Mi či č o m, riaditeľom juh, slávi® a Poľska, Druhé juhoslovanské lieta- zef II. arcivojvoda Leopold, pozdejší cisár Leo

medzi samotnými ľavičiarmi. Popud k ; par< gpoioS. ©ajičom za juhoslovanský dlo, ktoré pristálo neďaleko Dunajskej Stre- pold IL Nadmieru zaujímavá je stierka pamät

sudskeho na sjazde legionárov v Kaln-z . a tojrusármi pražského aeroklubu štábnym vac -e.-io poškodenie nie je veľmi- značné a s(a Kremnice zkúšali hodnotu zlata. O pestrom
Maršál hovoril menovite, že Poľsko, boju- | Kapitánom Mrázom a kapitánom Joa- s bolo nž opravené. živote kremnických mešťanov _hoyoria_ terče
júc za svoju neodvislosť, muselo viest boj kremnickej strelnice, na ktorých je tiež videf za
* ,, , . , , . - • . unmave staré maľbv. Z bohatého archívu mesta
B nCU!.,,zimi agentúrami* a ze 1 teraz ešte -

Äa Äm.sa1s, i, 1 c_ - ,__,7 Kremnice je na výstave prvá zakladaená a vý-|
tieto »cudzie agentúry* účinkujú. Toto ináč L©?í*l C@Cj| RfipGdá d®WMSiSM«

|
Fóre gn Ofice

1
3 , . x . saciná listina mesta Kremnice od kráľa Karola E

oprávnené a trefné označenie dalo práve j na. Z Londýna, 29. augusta.
Gecd, do a racastm sa T 1828. obligácia Ján Jiskrn z Brandýsa r, r,ť

. . . . ... . . 1 j- „ i ~ -- ý,
* zasadnutia Spoločnosti národov. 1445. Ako úzko ye spojene meno tohoto hnsit

opozičnej ľavici ako 1 pravici mnoho dovo-
j

K vazstym rozporom vzniklym y hni- .
ť

• . ského bojovníka s mestom Kremnicou, to dokaJ
dov k vystúpeniu proti Pilsudskému. Ľavica ‘ sKom kabinete oznamuje »Wesíminister »ObServera píše, že me Jo možné rá- zu jú ešte i druhé jeho listiny: mier Jána Tiskra
obviňuje — a to na základe dôkazov — pra- í Gkizetfs, že lord G © o i 1 mal v nedeľu iať s odstúpením lorda Ceoila, ktorý z Brandýsa, písaný Svätomikulášanom v Krem

vicu z vedenia cudzej politiky počas vojny j
dlhý rozhovor s ministerským predse. sa zase s Chamberlalnom tismlsril a gJ^9 a

otóazí“fdÄtói Ä’
i potom, a pravica zas, ako i tábor Pilsud- dom Baldwinom a že medzi nimi skutočne ffläcestajo k poradam Svazu J** karty z r. 1646 a že sa i dávnn
ského obviňujú z toho socialistov. Je to došlo k dohode, Išlo* lord Oecil upustil národov do Ženevy, ako britsky za- v minulosti pestovalo v kremnici hudobné ume

akiste zvláštne, že práve socialisti a t. zv. .
svojho úmyslu padať demisiu. Vo síupca. nie,’o tom hovoria prastaré kóty z IX.-XI. sto

tábora — robia si také vzájomné výčitky. T7 TJ ľ T T r rp /v ji r nášho VeľMiu. Tohoto rokú. ääl vôbec za- rvyimýšľajú vari viac ako mnohí vynálezcL
Fakt je, že Pilsudský chce svojimi preslov- f1 C/ ÍL jL JtL I U i V imaclill na všelijaké veci .zaidailmoa, alebo Každý rok niečo nového, praktického, pek
nú pôsobiť k očiste politického života Poľ- .aspoň z polovice. Lacná doprava naň, oči- ného a’ ©olidlmeiho ukážu verejnosti. O icli
ska. Nech sa vo verejnej diskusii dokáže,

, . „ istenie topánok, plniace perá za 20 Kčs, svedčí najlepšie to, že si tak
ktože má pravdu. Aurelovic. masť na okuMfaUe a sklo, aby sa ne®aroisiIy, trúfajú. Ziastaviiii; prosím vás, jednu tretími

4 ***** errMb-nmt tokétío očisfuiú- Ma naSom VelIrllB. živújoe obrázky milovníkov ženského sve- pavilónu všetkým možným, v prvom ®ada
A sme teraz svelokami takého oustuju

ta, ktoré kývajú bradami a mrkajú očami, nábytkom a stolárskymi prácami. Lenke.;
ceho procesu Bolo hy možno povedať ze Aikd vlám, tak 1 tohoto roku jo tam zase

Ctaplma, Fa.»antea, záizračni by to nebolo tok drahé, všetko by bolo doJ
sa Poľsko delí na dva tábory - na tábor vaseto. Nezmerní sa colfccm mc. Prudý zve- álebo dáva bre. No, i niektoré naše továrne sa pochla]Pilsudského a proti nemu. Ukazmje

+
sa, ze davcov tmhnu k Dunajund rana az; <to-ve-

áľebo voLmi lacno. Kde piny. »Gruneberg» si trocha poreparovJ
živly, ktoré vedia postaviť záujmy statu nad cem po ulici P w, elek n icv . ,

t(> máte ilÄ? Tieito Mizraky ťahajú ľudí, svoju expozíciu kef a »Sandrito>, ktorý pH
svoje záujmy triedne .a osobne, ze živly tie automKMnu aby si tentp, ako sa

mamjy> ote(?kw> mi ktOTé [V Odpoludňaj- dávia dobre známy »striebomý» tovar, sl
soskupujú sa okolo Pilsudského a jeho vla- m«átt- Sí’čí íemôže ® íc« hodinách úplne znemoižňujú svoijím natrel stánok na novo. Blízkosť Bratislavy
dy. A robia to ľudia, ktorí az do nedavna M,to. tom nájde co nm a weäliom akýkoľvek veľtržný oh- a Orientu dokazuj© hromdaa t. zv. perzrsv;
boli protivníkmi Pilsudského. Ale skutky uw na

.
.. r

’ ‘ ‘ ľ’ t chod v pravom slova smyslo. Samé; »Ma- čily perských kobercov, ako hovoria m3*
Pilsudského a tvrdý reálny život ich pre- sla-rc.

a ešto
K.

tpanu wz;
«

otec claj) to máá> poďme ďalej, mamky, ktoré si ich za 30 tokov šťastného
svodčily, že záležitosti štátne a celonárodné

,

y
‘

. .
Tp •, neplač, nože čuš, viac nepôjdeš s nami» — a požehnaného manželstva nemohly e&ej

sú dôležitejšie než všetko iné.
I tohoto už siedmeho

"

ná^ho v druhej polovici pavilónu »Z» u stále kúpiť. Foírnheim s BriclMerom! vy-j
Preto tiež môžeme byť pokojní o ďalší Ä a všetkého možného, čo -oje

csúd poľskej politiky. Tvrdá ale spr-avedh- tí, čo namaJá groši, petei v oblakoch prácnu
’

am ’

• yeriľi, žl toho hodne ipLdaijú, ale aby akáJ
vá ruka Pilsudského stráži nad poľským

,
a potom po tvrdej kamennej ceste, s rado- Najitich&e to n vchodu pavilónu, lebo má tojho via,c gú to sitra§ní rivalS

životom Nie diktatúra nie akýsi fašizmus, sf,0u uvítali autobusovú dopravu až k jeho tam sa cestá delí na tri čiastky. Každý sa ’
. „

’
„

,
,

, k icl^
alebo polofašizmus, ale spravedlnosf a zá- bráne. Vonkovskl rotóa posmechy že sa rozmýšľa, kd© riapred, preto je tam málo

ved(ľa
ujmy ríše a celku rozhodujú o postupoch Bratislava vzmáha Majú pravdu Zavidaa hluku pracuje len rozum a nre tie naše nich na desiatky
Pilsudského a jeho vlády. A to práve je nám to: j© to prirodzene ved mkdo am v papuľky Ale me en_to, Remeselnícka vy- v obchodnej horli-

TV... Pnľskn že má takého štátnika. Nitre, ani vo Zvollene, ba am v druhom stava každého zastaví, aspoň na chvrlku. Z mourov vari any sa
p

’ »hIavnom» most© Slovenska — Košiciach, . jej výrobkov má človek v prvom momente vosti »nepoprah». ;
... ti neočistia tak pekne, ale čo hlavné — za-

| dojem, že sú to nejakí veľko f abrikant i. Tak Unikum Veľtrhu je stánok, kde si mo

darmo —1 topánky, ako hneď za bránou , ďattoko jepkípčM naäi remieseľaíci. ktorí žcU konečnie po devlajtich rokoch



m « & m st’iam. Účastníkov bolo asi 400.000 a poriTa
m ám§. dok malo udržali 1500 strážnikov. Démon

fT* S%»i iw Äp# S stranti vyvolali krvavé srážky a zapáliH dve
a stanice hasičov, ktorí holi vyvolaní faloš-

Cä© J* noamy ilOCÍiei- V ohňu. Skutočne však hnív

ročia. Dobu reformácie pripomína list. ktorý po

slal KremniCanom r. 1553 Melanchlon. Historický
materiál listinný doplňujú ’

tu ešte listy k ml a

Ondreja III. z r. 1295, Belu V, z r. 1260 a 1265.

(Nie menej zaujímavé sú kremnické pečate od r.

(1328 1925 a soznam kremnických rychtárov,
mešťanov a starostov od r. 1328—1924.

Slovenskú minulosť národnú ukazuje expozí
cia Matice Slovenskej v Turč. Sv. Martine. Sú to
obrazy slovenských národovcov a dejateľov sta
rej Matice Slovenskej a portrét zakladateľa slo
venského múzea v Turč. Sv. Martine, Ondreja
Kmeťa. O novom rozvoji Matice Slovenskej po
učuje model novostavby jej budovy, fotografie
z nedávnych matičných slávností, mapy odborov
Matice Slovenskej, ktoré sú rozprestreté po celom
Slovensku a rozsiahla knižná edícia, ktorou Mó

rica Slovenská zasahuje do nášho dnešného kul
túrneho života.

Slávu kedysi najmohutnejšieho slovenského
hradu Trenčína pripomína model jeho podoby z

roku 16ľ0 a v minulých bojoch i bohatieroch
hovoria staré zbrane a fotografie hradov a záni
kov z celého Považia. Celá výstava Považskej
'župy, ktorú možno pochváliť ako veľmi podarenú
a šťastím, je jako by v rámci krásnych fotogra
fií. zhotovených Karinin Plickom a veľmi pekne
zachycujúcich kraje, ľudové typy, zámky a kra
jinné m .nivy celého Považia. Národopisný mate
riál, v Považskej župe zvlášť bohatý, doplňujú
pekné akvarely krojov, typov a výšiviek od ma
liara Joz. Vondrážkíi, na skle maľované obrazy
— zvlášť zaujímavý obraz Jánošíkovej družiny
od Machoviča zo Šielnice v Liptove — ľudové
kroje a výšivky — zvlášť krásne sú z Bošáca a
z čičman, staré vykladané truhly, stoly a stará
keramika. Dnešný ľudový priemysel — výšivky
i drevené hračky — propaguje expozícia turč.-
sv.-martinskej „Lipy“, ukážky školských prác
Domova pre hluchonemých a ľudového priemy
slu košického v Kremnici. Národopisnou kurio
zitou je sbierka svadobných vecí z kysuckej
doliny.

Zároveň sú tiež zaujímavé fotografie z krem
nickej mincovne a znázornený postup razby.

Bohatosť materiálu shromaždeného v oddele-

stranti vyvolali krvavé srážky a zapáliH dve
stanice hasičov, ktorí holi vyvolaní faloš-
nými výzvami k ohňu. Skutočne však boly
založené ohne i v niekoľkých chemických
továrňach.

Manévnr raa Siowenffcu skoniené.
Záverečné cvičenia. — ZdaSnosff náiBs® volsSca. — Živý záujem

obyvateľstva © potreby armády.
\ / Z N i t r y, 29. augusta. ných staniciach, aby nastúpily spiatočnú ce.

Keď hol predzvedhými silami oboch strán stu do svojich posádok
. _ • I n ,3 „ 1 r,.r. -./.nbArl T TT tir/iVl+ ft rt.in ííjín1 00T1 n 1/ n 7Q1 Q GZl TtmOl

O pol 19- hodine včera večer došlo tu
na leteckej slávnosti pri skoku s padákom
k nešťastiu. Tri skoky sa podarily hlzdko,
ale pri štvrtom sa padák neotvoril, takže
22-rcčný juhoslovanský letecký četár Jan
ko Dominič, rodilý zo Záhreha, spadol s

výšky asi tisíc metrov ua drevené zábra
dlie a smrteľne sa poranil. Utrpel otras
modzgu, vnútorné poranenie a zlámal si
niekoľkokrát nohy. Bol hneď dopravený do
nemocnice, kde skoro zomrel. Medzi odbor
níkmi sa tvrdí, že nešťastie si zapríčinil
sám, lebo držal nadák tak, že sa nemohol
otvoriť.

stu do svojich posádok.
docielený dotyk s nepriateľom, dala sta východ- I v týchto cvičeniach ukázala &a v plnej
ná 10 pešia divízia na postup dvoma útočný- miere zdatnosť veliteľov a vojakov ako aktív
mi’skupinami z ktorých prvá postupovala po nych, tak i záložníkov. Dlhé ťažké pochody i
oboch stranách hradskej do Radostný a druhá nočné v rczmcklpm teréne neoslobily pohybli
útočila na hrebeňoch vrchov, tiahnucich sa vosť vojska pri hlavných bojoch a duch jeho
pozdĺž západného brehu rieky Nitry (Galagoš, napriek všetkému strádaniu bol skutočne
Veľká Kopanica, Krušťa a Očkaj). Západná dobrý.
strana 9 pešia divízia naproti tomu postupo- Nedeľou boly ukoncene zaverecne cvičenia
vata troma útočnými skupinami: prvou po- v oblasti Zemského Vojenského veliteľstva v
zdĺž hradskej z Radošiny clo Nitry, druhou na Bratislave. K ich zdarnému priebehu ako v
Qgka j Cermen v smere južnom na Nitru a cvičeniach horských brigád pri Ružomberku,
treťou po spomenutých už hrebeňoch vrchov tak i oboch peších divízií na okolí Nitry pri
na západnom brehu rieky Nitry. apely v neposlednom rade i všetky príslušné

V sobotu večer nastaly boje predvojov na civilné úrady, ktorým patrí vďaka za správne
čiare Podčeme Stará Hora—Krušťa a v noci pochopenie našich vojenských potrieb. Želez
ná nedeľu skoneily voje oboch súperov ná- ničné orgány prípravily a previedly prievoz
stopový pochod a ráno o 5. hodine začali proti vojenských transportov i z tých najvzdialenej
sebe obaja nepriatelia útočiť takmer rovnaký- ších posádok do.manévrovýcb priestorov s po
mi silami. Hlavný nápor bol na východe, lebo hotovosťou a časové bez akéhokoľvek ohme
šlo o dobytie, resp. udržanie vrchov im západ'- dzenia normálneho prievozu. Ubytovanie voj
nom brehu rieky Nitry, ktoré dominujú ce- ska pečlive zariadili notári a starostovia obcí
lámu okoliu a ktorých dôležitosť pre vývoj napriek tomu, že v niektorých miestach stretli
ďalších operácií vystihli obaja bojujúci sú- sa s nepochopením, ba s odporom istej čiastky
per)j obyvateľov. To však boly len ojedinelé prípa-

Ďo 9. hodiny zúril na celej fronte urputný dy. S vďakou bolo konštatované, že obyvatel
boj. Línia bojujúcich kolísala sem-tam až do stvo vítalo svoje vojsko srdečne a prejavilo
9 hod., kedy dal riadite! záverečných cvičení pre potreby armády živý záujem. Tak na pr.
generál inž. Škvor odtrúbiť koniec cvičení. roľníci posielali napriek tomu, že úroda obilia

O pol 11. hodine bola rozprava, vedená na mnohých miestach nebola dosial pod stre
gen. inž. Škvorom na vrchu 231 u Biskupic. cbou, kone presne na ustanovené miesta a ko-
Tým boly manévre skončené a vojská oboch nali viac, ako bolo od nich požadované,
strán shromaždily sa na najbližších železnič-

— Neuspokojujúca odpoveď. Naše otázky
ohľadom správy mestských domov, ktoré
»Slovenský Denník® pred niekoľkými dňami
radničným činiteľom položil, zaznamenal
bratislavský »Grenzbote» a išiel sa do ho

spodárskeho oddelenia informovať na tieto
pomery. Odpoveď, ktorú od vedúceho úrad
níka dostal a ktorú otlačil, nie je však kon
krétna a presná, na presné naše otázky. Prí
zvukuje sa v nej len, že tieto veci spadajú
do kompetencie sociálneho a hospodárskeho
oddelenia i do kompetencie účtarne a že

jestvuje evidencia všetkých mestských ná

jomníkov. Hospodárske oddelenie usiluje sa
svaliť zodpovednosť za všetky nesprávnosti,
na ktoré sme poukazovali, na bytovú komi

siu, ale tá nemá mnoho chuti vyšetrovať a

podobné dotazy zodpovedať. A preto sa asi
nedozvieme, akú činžu platia mestskí rad
covia v mestských domoch, koľko majiteľov
domov býva lacno v mestských domoch,
koľko prípadov bytovej úžery dopustili sa

nájomníci v mestských domoch voči pod
nájomníkom, ako je to s obchodnými miest
nosťami, ktoré holý sriadené a bez licitácie
zadané príbuzným členom zastupiteľstva

ní župy Považskej už sama svedčí o tom, ako
významným a pre poznanie Slovenska zaujíma
vým podnikom je výstava slovenských žúp v Bra
tislave. HMMRf Ba HiHDMaoaaiHnBi«iHanin«iaiMMH<BMvnmMaiMMMWMMinaHMaHHBiMaiwv'HMMaBinMMaaaiaiviBiMMMMaiaiiMw

nlctva riadne odôvodnili svoje požiadavky, Zemský S|3Zd ŠÍ'M,PS©Sf©FÍS!4©|
predniesli ich vhodnejšou formou a určili strany W Turií. $V. Martin®,
pozdajší termín k jednaniu O požíadav- Ch _ z Turg. Sv . Martina. 28. aug ,bach robotníctva na stavbe tejto železnice , _ , _
zamestnaného chcú sa všetci zamestnáva- Dnes cely deň konal sa v Turčianskom
telia skôr poradiť Sv. Martine sjazd živnostenskej strany za

Situácia je teraz tá, že nie je vylúčené ohromnej úfiasti delegátov z celého Sloven
— ak s, tým bude súhlasiť ministerstvo že- s®a a čiastočne i z Podkarpatskej Rusi.
lezníc a financií — predčasné ukončenie Dz deň pretdi sjazdom došiel minister že

stavby na tejto slovenskej trati. le.™ lc N a j m a n v sprievode bývalého mi-
mstra a poslanca M 1 c o c h a, podpredsedu

rk. Z Prahy, 29. aug.
Gróf Albert Apponyi prehovoril v ďale

gačnej sieni peštianskej snemovne k ame
rickým novinárom propagačnú reč, ktorá
podľa »M'dgyarországu<> obsahuje niekoľko
strašných lží. Apponyi tvrdil na pr., žc
Maďarsku vzali 10 miliónov obyvateľov,
ktorí nepatrili k národným menšinám. Z
týchto 10 miliónov bolo vraj 4,500.000 Nem
com a 3,500.000 Maďarov. Gróf Apponyi
teda vedome Iže.

r .. poslaneckej snemovne Horáka, poslancaVýsledok SeteíkéfcO iwodu Ostrého, sen. Prčku, Pastýrika a
©kolo štátov Malej Pohody. siámu.

Ďtk. Z Belehradu, 29. augusta. Pred zahájením zemského sjazdu bola v
Dnes o 14. hodine 29 min prlstály na fcc- sobotu večer predporada. Sjazd usporiadanýjehradskom lahsíi tri juhoslovanské lietadla i , So r..lnv i n Q hnri

a jedno pcl&ké. Prvú cenu obdržal Juhoslovan- T
01 T Sokolovni a aapocal o 9. hodine ráno.

ský pilot Striževsky. bjazdu predseda martinský senátor K i a-

Ďlk. Z Varšavy, 29. augusta. ” nieka. Po prejednaní interných záležitostí
Keď defekt na lietadle čis. 2 (pilot kapitán strany ujali sa rad radom slova všetci výz-

Klspš) nemohol byf z neznámych dôvodov od- namní činitelia sjazdu. Min. Naj m au a
stranený, lietadlo toto z Varšavy vôbec nestar- L M Ič o c h podali obšírnu zprávu o celiavalo. Tým Československo zo závodov od- f . ..... .... , . „. .. ,
patjl0- kovej situácii politickej a činnosti parla

mentárnej delegácie strany. Ich reči boly
Akcia lOB'da H®th@PBB©ra odmeňované nadšeným potleskom.

Stroskotala. O 1. hodine na poludnie holo zasadnutie

rk. Z Prahy, 29. aug.
Komunisti konajú posledné pokusy roz

šíriť pražskú stávku stavebného robotníc
tva sia generálnu stávku v celej republike.
Je však isté, že táto akcia skouči nezda
rom, rovnako, ako jednodenná generálna
stávka, ktorá má byť vo Veľkej Prahe dňa
1. septembra.

atď. *

— SMižovarôo slovenského a motavskélio
hasičstva. Hasičská župa dr. Svetlíka slá
vila v nedeľu v Židlochoviciach výročie
svojho 2-ročného jestvovania a pozvala k

tejto slávnoti i slovenských hasičov. Z Bra

tislavy zúčastnilo sa týchto slávností 30Jia
sičov s hlavným veliteľom Sotcom na čele.
Pri tejto príležitosti boli dvaja reprezentanti
bratislavského hasičstva starosta dr. Okánik
hl. veliteľ Šolc, vyznačený čestným člen
stvom.

Zamestnávatelia vyhlasujú, že neustú
pia politickému náporu a že stávku vydržia,
S keby trvala ešte celý mesiac. Pozícia Svä
zu stavebných živností je skutočne 'silná.
Sväz má zaručenú podporu konfederácie
zamestnávateľov a okrem toho bolo povolené
n:a všetky stavby stávkou poškodené mora
tórium.

čtk. Z Paríža, 29. augusta. prerušené a všetci účastníci odohrali sa na
V druhom článku o československej poli- martinský hrobitov, kde menom strany zem

tike a stabilizácii strednej Európy zaoberá s a ský tajomník Mil. S c h m i d t, položil zo-
Pierre de Qumelle v »Journal des Déba!s» snulému bývalému starostovi a neúnavné
ohlasOm, ktorý vyvolala akcia lorda Rother- nracovníkovi v živnnste-nskpi stranemera na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi. , pracom nmovi v zívnostensKej Strane
Rozhodným výsledkom tejto lredentistickei Igorovi i burzoví kyticu kvetov,
akcie, ktorá mierila hlavne na Slovensko, je Pri spoločnom obede vo veľkej dvorane
to, že sa jasne ukázaly city slovenského ľudu Národného domu odznelo mnoho prípitkovveci Maďarsku. Maďarská propaganda sa mu- na DO č e sf min N a i m a n a hostí a a nrísi nabudúce zrieknuť toho, aby chcela využi- , T * n ’

. í Jvaf pre ciele maďarskej iredenty tsnde-ncii a
tomne n o Jozefa Orszagha. V od

citov ktorEjkoľvek slovenskej politické! sku- poludňajších hodinách pokračovalo sa v
piny. Rovnako ja tomu i na Podkarpatskej ďalšom snemovaní vo dvorane Nár. domu,

I05á® ?otherm®ra tí “ž ztrosko- ktoré trvalo až do samého večera. Ministertaja a kda žiadosť židov o ochranu židovskej -.-.i „-„t • j , ,
menšiny v Maďarsku jasne ukazuja, akým Najman odcestoval o pol piatej odpoludnia
neúspechom sa a|eh0 akcia sotkala. T sprievode posl. Beneša autom na Vrútky,

—-rar-._mi .
kde mal na stanici krátku poradu s popred-

— 300 rokov od pokorenia vzbúrenýchTiež mzdový spor na stavbe novej želez
nice z Veselí na Morave do Nového Mosta
nad Váhom nebude asi odstránený. Na
ultimatívnu požiadavku zástupcov robot
níctva, aby do 1. septembra bolo zahájené
Jedníanie o zvýšenie mzdy, dali zástuoco
via Sväzu stavebných živností odpoveď,ktorá nevylučuje síce možnosť tohoto jed
nania, žiada však, aby zástupcovia robot-

českých sedliakov. Roľníci na Néveklovsku
a Benešovsku v Čechách oslávili v nedeľu
28. augusta tristoročné výročie povstanie
sedliackeho ľudu na Konipištsku proti Mi

chalovi z Vacinova pánovi na Konopišti. Po
vstanie toto skončilo porážkou vzbúrených
sedliakov na Neštedskej hore. Na pamiatku
povstania postavil roľnícky ľud na vrchole
Neštedskej hory 12 metrov vysokú rozhľad
ňu, s ktorej sa otvára malebný rozhľad do
ďalekého okolia a ktorá bola včera pri sláv
nosti odovzdaná verejnosti. Slávnosti sa zú

častnily početné oficlelné osobnosti medzi
nimi za protektora slávnosti, ochorelého mi
nisterstva zemedelstva dra Srdínku posl. dr.
Viškovský, početní poslanci a senátori, sta
rosta mesta Prahy atď. Slávnostnú reč pre-,
hovoril poslanec dr. Viškovský, ktorý pri
pomenul udalosti, ktoré sa na mieste sláv
nosti stály pred tristo rokmi, a vtedajšej po
roby českého roľníckeho ľudu, ktorá bola)

horšia, ako utrpenie prvých kresťanov, lebo
ujarmenie sedliackeho ľudu trvalo niekoľ
ko storočí. Rečník ukončil apelom na soli
daritu vidieckeho ľudu a odovzdal rozhľad
ňu na pamiatku hrdinov padlých pred tristo
rokmi. Ďalej prehovoril ešte spisovateľ Za
hradník-Brodský a iní rečníci. Po slávnost
ných prejavoch boly prečítané pozdravné
telegramy prezidentovi republiky Masary
kovi, ministerskému predsedovi Švehlovi a
spisovateľovi Aloizovi Jiráskovi.

nými železničnými funkcionármi, a odtiaľ
cestoval do Košíc.hliky objedníať, čujte pravý ruský čaj, ale

už ten sovietský Na toto upozorňujeme vše
tkých našich predválečných (pretože počas
váľky sme ho nepili) Slovákov, naše mam
ky a otcov, ktorí tak ťažko niesli pitie vše
lijakých náhražiek v dobe váľky i za re
publiky. Len sa mi zdá, že ten čaj už nevo
niía tým naším Ruskom, že si pri ňom ne
budeme môcť mysleť tak, ako kedysi, čo
robí baťuška cár, Nikola] Nikolajovlč. Bru
silov, ako žijú bratia v Kijeve, Moskve, Pe
trohraďe, lebo tie doby už prešly a my myslíme na to, ako by sme vybŕdiy z toho, v
čom sme din'ás ’a, jako by nám bolo lepšie.Budeme bo piť s pocitom, že nie je ten rus
ký, ktorí sme píjali kedysi, že je cudzí, nie
tak prijemný, ako ten starý, predválečný,
ktorý sme kupovali u Fábryho, Štepitov,
Hvizdákov, Švarcov, Ursínych la Boh vie
kde v Martine!

_ Každý na Veľtrhu nájde niečo zaujíma
vého. Je ťdim toho dosť pre starých, mla
dých i deti, zvlášť v zadnom trakte pavilónu »Z», kd’e býva najväčšia tlačenica u
cukroviniek, a potom i hádok, pretože sa
oteckovi, mamke alebo decku nechice isť
obzerať I. zemskú súťaž jačmeňa, spojenú
so IV. výstavným trhom, lesnícku výstavu
a mliekarskú, ktoré mnohým poskytnú
veľmi zaujímavého. Ak už idú hore, tak
obkukujú vzácne výšivky »Detvy», alebo
úhľadnú expozíciu »D. D. S. G.», viedenskej
paroplaveibiii&j spoločnosti, ktorá okrem
pekných fotografií z celého toku Duniaja
vystavuj© i modely svojich niektorých dru
hov lodi.

»Ťažký priemysel» — lustry, železné pe
ce, elektrické stroje a prístroje, radioapa
ráty a všelijaké zázraky pre naše gazdin
ky ä v prvom rade nože na krájanie a re
zanie mrkve, oguriek, jabĺk, hrušiek, vy
stavujú v pavilóne »V», v ktorom stojí več
ná fronta u expozície tabakovej režie, ktorá
robí na Veľtrhu denne so svojím »zázrag
ným» strojom celé desaťtisíce Egyptiek.
Tam nájdete najviac dedinčanov, ktorí sa
tomuto kumštu nevedia dosť prenadivlť.

Pekným doplnkom Veľtrhu je výstava,
našich žúp v Zemed'eľskom múzeu. Hovoria
0 nej, že keby jej nebolo, bol by Veťirh bez
pravej ruky. Celé Slovensko tam máte pred
1 poprevratové, všetko, čo sa dralo sohnať
usilovnou prácou našich županov a ich po
četných pomocníkov. Pohronská župa hra
prím. Tá toho narsháňal'a a vystavila naj
viac. Ale nedala sa zahanbiť 'ani Bratislav
ská, Považská, Podtatranská, Košická a
Nitrianskia. Všetky robily, čo mohly. Keď
som túto výstavu prezeral, pripadlo mi to
tak, ako by naše župy, každá zvlášť, boly
robily s touto výstavou veľké tajnosti, pretože imnohde všeličo chýba, čo je v župách
’a čo nemáme v Bratislave. Chybou je, že
nám to všetko naše župy, čo sem horko
ťažko dovieizly a na výstavu sohnaly, zase
'soberú. Mnoho, veľmi mnoho z toho,'čo je
tam, by mohlo na večné časy tu zostať, a
jak nie tu, tak hneď s tým do múzea, pretože pri »našej» opatere po mestečkách á
dedinách sa toho každoročne moc poztráca.

Uv žujte, páni z poriadateľstva, tak, akoi tí, čo poriadajú Veľtrh, čo na rok?!

rk. z Prahy, 29. augusta.
Vo veci prepadnutia ministerského radcu

dr. Voiia v Sázave boli zatknutí a vzatí do
väzby_ ešte 18-ročný súkromný úradník Karol
Heitteš a 21_ročný obchodný pomocník Jozef
Kleeka.

Čtk. Z L i v o r n a, 29. augusta.
V kasárni 88. pešieho pluku sa srútil strop,

ktorým bolo zasypaných asi 70 vojakov v
dvoch izbách. Traja vojaci boli zabití a 24 po.
ranených, ale 15 sa ich ešte nachodí pod troskami.

ysk®k Lewlssov.
Ctk. Z Londýna, 29. augusta-

Lewme, ktorý v júli t. r. priletel z Nového
Yorku do Európy, opustil dnes náhle parížskeletište v Le Bourget so svojim lietadlom »Mis
Columbia», ktoré sám riadil. Popoludní pristál na Croydonskom letišti u Londýna.

g. Z Budapešti, 29. aug.
Včera bolo zatknuté v Budapešti 59 robot

níkov, lebo ich polícia upodozrieva, že sa zú
častnili tajných porád komunistických.

saných vydaniach kupujte u fy

J« Otto, sp» s r« ® a ,
kníhkupectvo a nakladateľstvo, Bratislava

„Reduta“.
026IS

P© pepa-aw© Ssscsa a Mawíestiho.
f- Z Londýna, 29. augusta

V nedeľu boly spopolnené mŕtvoly Sacco
a Vanzeítiho v Bostone. Došlo pri tom k
veľkým demonštráciám a krvavým výtržno-

Juhoslovanský leiet sa zaäll
pri skolia s padákom.

ž. Z Belehradu, 29. augusta.

Äpponyi sa nesmení?.

Msdowé bol© m nás.

Sšte sázavská afé-a.

®S’ké sí®SS'asSge w feEsáí»i.

Zatýkanie w P©i§s.

pre všetky školy a ústavy iba v predpí-

CH ÝRN1K

Školské knihy,



V riéedtu tam bolo čulo. Naši letci oča-
Icávali prílet 14 letcov-závodníkov Čecho
slovákov, Juhoslovanov a Poliakov, ktorí
štartovali za svitania dolu u vtoku Sávy do
Dunaja h letu Belehrad—Bratislava—Praha
—Krakov—Varšava. Prvý mal prísť už okolo
8 hod. ráno. A skutočne. Sotva prešla švrí'
na 9. h. zjavil sa na obzore tmavý hod, kdesi
dolu za. Dunajom. Kukátka a ďalekohledy
išiy z ruky do ruky. Kto je to, pýtal sa každý.
Až naraz: Náš kapitáli Klepš. » Prvý? k Všetci
sa divili. Moment a úž sa vznášal nad le
tišfom. Všetko išlo rýchlosťou blesku. Ešte
ho ani neodbavili a nenapojili jeho stroj ben
zínom a už sa ozval výkrik: »Druhý!«
Všetko sa pozeralo k juhu. Naraz ktosi po
vie: »Zle je, pristával. V tom rychlý pád
a zmizol za hangármi. Na letišti alarm a
zároveň zdesenie. Vzpomnel som si na koc
ku, ktorá prebehla popred naše auto keď
sme šli do Vajnor. Stane sa niečo zlého, už
je to tu. Sanitné auto s doktorom, technické
oddelenie v nákladnom a niekoľko dôstoj
níkov v osobnom aute letia ako diví po
skytnúť prvú pomoc. Já som sa spoľahol len
na moje nohy. V rozčúlení a strašnom úprku
som to odniesol pádom do niekoľko metrov
hlbokého priekopu. Nehrabal som sa v ňom
dlho. Nohí1 na plece a hybaj ďalej, až sa
nadomnou smilováli naši letci a vzali ma.
iPribehneme asi 500 m za letište snáď v 2—3
minutách a tam na zoranom a zbránenom
poli vidíme veľký juhoslovanský aeroplán
a pred nim usmiateho pilota. Tá radosť ani
si to neviete predstaviť. Pristal pre nedosta
tok benzínu. Hneď poň. Za chvíľu štartoval,
aby pristál na letišti. Všetko dohre dopadlo.
Za pol hodiny po núdzovom pristaní letél
’z vajnorského aerodromu už do Prahy.

jh. Z O lom ú c a, 29. augusta. zbrojárskeho obchodu Prommer. Ozbrojili
Unes predpoludním bolo pred divizijným sa tu niekoľkými revolvermi a pribrali si do

súdom v Olomúci zahájené hlavné pojednáva- statočnú zásobu nábojov. Ubytovali sa potom
nie proti Martinovi Lee i áno v i, obávané, v hoteli »Litovel», kde ukradli láhev ľadovej
mu zbojníkovi moravskému, ktorý sa v po- kmínky. Potom Lecián a Székely hromadili
sledaiých rokoch dopustil veľmi mnohých zlo- vlámanie na vlámanie a
cmov. v jednej noci 18. decembra previedli štyri

v súdnej sieni je prítomne pomerne mála vlámania v Kromeríži, pri ktorých, však
obecenstva.. Okrem niekoľkých dôstojníkov len n®mali vôbec šťastia,
novinári domáci i zahraniční. Rotmajster vä- v . , , , .. _ .

ženskej služby priviedol Leciána, ktorému . -Vf
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a 192 ' 8Pa<*ala veľmi vynos
dnes ráno prvý raz od jeho zatknutia tT' n
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prenikavý ostrý pohľad. Tvár má vychudlú a lÄ’.t vBystocr
pleť žltú, ale so svojimi plavými pečlive uče- k flVŕ i nwl,1,Vi „ , kr ?'
sanými vlasmi pôsobí dojmom pyšného. Je - . IPrebiidiLa sa siirika, ktorá začala kn.

prfvjšluchľ sedŤel pSľ pri Si J Slavkove. Vnikli
svojich dát ale na ’t-wu-v npnrinmmrini Ta yô tam oblokom. Prebudili však domovníka Ho
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možno povedať. Pri pojednávaní z času na ktorého Lecián zo vzdialenosti troch
na čas ozve sa v sieni jeho dutý kašeľ, pri kto- krokov trikrát vystrelil a trafil Hanáka
rom jeho tvár sčervená. O štvrť na S. hod. rá- do brucha. Strážnik padol na zem a zboj
no začína, sa čítanie žaloby, napísanej strojom níci zmizli.
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myselníka Je linka, ktorému okrem 22 Kčs

dve vraždy, niekolko pokusov vrážd, troj- ukradli auto »Tatra» dostali sa dk> Uhorského
násobná dezercia, 74 krádeže a vlámania, Brodu, kde, keď im vyšiel benzín, nechali stáť
z ktorých. 48 bolo dokonalých a celý rad auto na hradskej a išli do Hradišťa, kde sa
prečinov a priestupkov. Ladám so Székelyom rozišli, atby sa už nikdy

,, viac nesišli.
XiwoS Leciána. . „,, ,. T ... ri , . Lecián pracuje samostatne.Martin Lecián narodil sa v r Predmestí pri _Uhorskom Hradíš ti na Morave v r. 1900 a je _

Koncom januára spáchal Lecián už sám
teda 37-ročný. Pôvodne chystal sa za strojné- niekoľko vlámaní v Holešove a Uhorskom Hra
bo zámočníka, vyučil sa však tiež šoférstvu, dišti. 2. íehruám objavil sa v Jihlave, kde ho
čoho veľmi dobre využil pri svojej zločineckej vyrušil pri vlámaní do Medovho obchodu
činnosti. V škole bol už trestaný pre krádež a strážnik dozorčej spoločnosti Marčík na
e k o 14-r očný chlapec boí dodaný do ttarého Lecián 9 krát vystrelil a zabil ho.
polepšovne v Novom Jičíne, kde Týmto podnikom i útekom s miesta na mie
ostal 4 roky. Ale v polepšovni sa nepolep- sio bol zrejme unavený a kruh prenasledova
šil, čoho najlepším dôkazom je to, že vyše 4 tatov sa stále úžil. Spával väčšinou vo vtta
rokov zo svojho života ztrávil vo väzení. koch a absolvoval už len menšie krádeže. Na

. . . , , ... ... . _ „ svojich cestájdh dostal ea i do Trenčína, kdeAni vojna bo nepolepšila. Spáchal mekoľ- ukradol Alex. Ungáirovi dvoje šiat a brow
'^m1*1611^0 *1 hriechov a dezercii a bol zavretý c,ing. Vrátil sa však zase na Moravu a v Ko-

Terezine, odkiaľ sa vrátil 3. maja m. r. do jetíne po nepodarenom vlámaní ťažko zranil
Frystátu k 11í. hrán. práporu, kde ysak hneď fotografistu P líhala. 14. februára sťažil sa
po príchode previnil sa subordmacioii a ňe- na nádraží v Kunoviciacb s četníckvm stráž
posluchnutim rozkazov. Aby sa vyhol raportu, majstrom Šilhavým, ktorý bo 'v© vlaku
dezertoval štvrtý raz. Zahodil vojenské šaty a aby sa legitimoval,
chodil v civili po rôznych končinách. Dostal _

“

sa i do Bratislavv, kde sa sišiel s akvmsi svo. Lecián na neho vypálil vo vlaku dvakrát,
jim známym

' * lla nšiel, prebíjajúc si cestu zástupom
ľudu na peróne s revolverom Y ruke. EštePäť dní sa tu zdrž a l, hazardné hral v akej- j g perónu na strážmajstra vystrelil,

si nočnej kaviarni karty a dla vlastného . ... , ,

tvrdenia vyhral niekoľko tisíc. Na niekoľko dm odcestoval potom do Čiech
a. v Pardubiciach spáchal za jedinú noc štyriVrátil sa potom na Moravu. 13. mája spáchal vlámania. 25. februára s niekoľkými spoločnik

prvé známe Vlámanie do trafiky Márie *R í h o- m i vnikol do papierne v P r i b i s l a. v i c i a c b
v ®

ví.
v Lošticiach, kde ukradol za 1.940 Kčs g ukradol s nimi 70.000 korún, z čoho na neho

fajčím. Tejže noci vykradol krčmára N.avr.á- pripadlo 23.000. C. marca samostatne ozbíja!ti la v Moravičanoch a bez stopy zmizol. 25. tlačiareň »Slie«zsku Grafiu# v Knaove
mája vlámal sa do obchodu Zlámalovho v Pro- o 7186 korún a dva dni na to snažil sa v Eva
stejove, pričom bol zatknutý. Ukradol tam Kčs ciciach s č etnickým strážmajstrom Antonom
031.70, ale vo vreckách našli mu 3.068.C3 Kčs, S t u c h 1 ý m. Z bezprostrednej blízkosti na
dve dláta a dva pakľúče. O peniazoch hovoril Stu-dMého dvakrát vystrelil a zabil ho. Na úte
najprv, že ich_ vyhral, potom že ich dostal od ku strieľal po svojich prenasledovateľoch čet
brata z Ameriky a napokon, že ich ukradol níkoch ale už nikoho z nich nezasiahol., za to
istému cestujúcemu v Bohumíre, keď vstupe- však .poranil nič netušiaceho rotmajstra B reč
val do vlaku. Hoci vystupoval v Prostejovo k u na pravej ruke.
pod falošným menom, zistila sa skoro jeho to- _ .
iožnosf a odovzdali íio zase diviznému súdu. f^rt razil sa s

Pretože však u neho lekár zistil otvorenú tu- k?n I’-hadkou, s ktorou sviedol zúrivý b ]

tuberkulózu, dali ho do nemocnice, azsa mu podarilo zase ujsť.
odkiaľ však 11. septembra ušiel. Ná- Posi®d8íé dni 8lObO(iV.silím otvoril zamknuté dvere, na četníka vy
strelil, po'darilo sa mu preskočiť trojmetrový Potom spáchal zase celý rad vlámaní v mo
múr a ujsť. Prišiel do vlaku, kde sa soznámil ravskýdh i sliezskych mestách. 12. apríla so
so svojou pazdejlšou milenkou Kŕenovskou zndmil sa s Bohumilom Dedkom. Spolu s
ktorá prenajala v Pŕerove byt, zaobstarala mu ním vlámal sa znovu do Frommerovho oíbdho
šaty a vlemačskó náčinie. V noci 24. septem- du v Hrac í ciach, kde si zase vzal potrebné ná
bna vnikol Lecián do obchodu Bránime- boje a nože a v Gruonovom obchode v Novom
rovho v Uhorskom Brode, kde ukradol za Jičíne ozbíjali pokladnicu o 19.438 korún. Pri
2.200 Kčs tovaru, najviac dámskeho prádla, odchode poslrielal Lecián strážnika dozorčej
ktoré daroval Kŕenovskej. G. septembra v noci spoločnosti Ondreja Olbryoha, ktorého ťažko
pokúsil sa vniknúť do obchodu Valáškov- zranil.
ho vo Výškové ale obchodník bol vyplašený Konečne 23. apríla ho v Navom Bydžoveelektrickým poplašným zvoncom Chcel na Le- detektív H a lír zatkmil i s Ded
ciána vystreliť, ale revolver zlyhal a kym sa kom J týcll 6ias je Lecián v0 väzbe olo
priprav1! k druhému výstrelu, vypálil na neho múckeho divizného súdu.tntoat Lecián, ale tiež bez uspechu. Lecián
však pri tom zmizol. Vlámal sa potom ešte Čítanie žaloby trvalo 3 hodiny Í0 mioíúft,. K
niekoľkokrát s väčším i menším zdarom a to väčšine deliktov, ktorých ho žaloba viní, pri
do Nečas ovej lekárne (436 Kčs), do kraj- znal sa Lecián pri predbežnom vyšetrovaní,
čírskeho družstva (1000 Kčs), do Kučerav- Sú ostatne potvrdené i početnými svedkami,
ho obchodu (5000 Kčs), do kancelárie etavi- Od tej doby však, čo dostal obžalovacie spisy,
teľa Pil c a v Pŕerove'(6.000 Kčs). odpovedá Lecián na všetky otázky, že sa uz

„ . . na nič nepamätá. Tak znelý i dnešné jeho od-
Pri vlámaní do Hospodárskeho družstva y p,0 vede. Obhájca dr. Šrot ho upozornil, že vše-

Kojetíne 22. septembra prekvapil ho mastskj činv sú už dokáizané a pýtal sa ho,strážnik Pivný, na ktorého Lecián päťkrát Ci Iivtu je . Lecián prisvcdčU. Keď predseda
vypálila Pivného ťažko zranil. Dva dni po- grádu .plukovník justičnej služby dr. Prikryl
tom Vihimal sa do M a d. e a* o v e j myKllárne díľa jyrotokol'ii popisoval posledný L-eciáiiov
v Pŕerove. V tej ďobe

.
vracal sa práve prof. útek z olomúclkej divíznej nemocnice a čítal

Karlíček so svojou ženou domov. výpovede vojaka Vale n t u, ktorého Lecián
Lecián na neho trikrát vystrelil a zranil omráčil, hovoril ticho; »On to predsa
ho na rnkc. 1. novembra bol s Kŕenovskou musí vedeť». Keď ea objavuje pred sudom Lé
na pŕsrovskom nádraží zatknutý. cianova Mauserovka pýta sa ho vojensky pro

. , . kurátotik ppl. dr. Sklenár: sTo j.e tá Mause-
Dostal sa znova do olomiickej divíznej nemoc- TOVka z ÔIomúca?» Lecián prisvedčuje. Čítali
nice, kde však už ležal v okovách. j výhražný dopis poslaný Leciánom četníkovi

%nnln?nib Voitneh SiÄkAäw Stíliidtovi do Olomúca. Ňa otáziku. či sa nepabpoWWBlK voji-cn raätá na výnosné vlámanie do kyjevského pi-
V noci 10. decembra, dohovoril sa s Vojte- vovaru, poznamenal: »Ale kt© mi dokáže, že

chom Szókelyim a Ad. Deutsche m, že g©m tie peniaze ukradol?# Potom až do konca
ujdú. Okolo 1. hodiny v noci dostali sa na mlčal a keď odpovedal, hovoril len; »Ja sa
chodbu, Lecián prepadol vojaka Val entú, dnes na nič neroamätám.#

keíyoxn ušli.
_

Deutschovi sa útek
_ nepodaril. ra { u a hovoril rotmajstrovi, ktrrý ho spre-Ešte tejze noci dostali sa do Cehoviec, kde -.a vádzal íehn- npf-hceT bvf Keď už

Ukrytí v Stodole a SÄs1, Mrosil -om sstem W i5h SLecianove puta. Prchali potom ďalej. T Ho- / , ľ «ovraz
stoviciach obstarali ea krádežiu šaty, lebo Le- mTl trraj “0I Povraz
cián až do tej doby prchal len v spodnej bie- Dnešné pojednávanie bol© skončené o 14.
lizui a nemocničnom plášti. 12. decembra do- hodine a zajtra sa bude o 7. hodine ráno po
stáli sa tak do Hraníc, kde sa vlámali do krečovať výsluchom svedkov.

Pravdepodobné počasie 30.
Pekné, ranné hmly, v denných hodinách te
plo, slabý pohyb vzduchu.
Po v et mostná zpráva Cudzineckého
sväzu v Bratislave zo dňa 29, augusta: Hrá
dok 11, Štrba 12, Liptovský Sv. Mikuláš 8,
Čadca 24, Poprad Velká 12, Krížová Ves 11,všade jasno.
Pofetrnostcá zpráva Cudzineckého
Sväzu v Bratislave z 27. augusta; Krížová
Ves 8, Poprad Veľká 10, Štrba 12, Hrádok
11. všade zamračené, Liptov. Sv. Mikuláš 8,
dážď, Čadca 14, jasné.

Bratislava: S. N. D.: 30. aug. »Carraea»,
»Z Prešporka do Bratislavy# 29. aug. »Grandí
Hotel Nevada#, 30. augusta »Carmen», 31.
31. augusta »Tragedia človeka#, 1. septembra
»Tosca», 2. septembra »Boží človek#, 3. sep:
»Manon».

O systemizácii iužinierov v štátnej staveb
nej službe na Slovensku pojedná valné shro_
maždenie Klubu inžinierov štátnejsprávnej iech n. služby na Slov. líL
sept. v Bratislave. — Slávnosť. otvore-1

nie Sokolovne v Senici bude 10. a 11,
septembra. 1Q. septembra o 20. hodine v So
kolovni Jiráskova »Lucerna». 11. septembra
o pol 14. hodine otvorenie a odovzdanie So
kolovne hr. žup. starostom Samuelom Žo
chom. Verejné cvičenie. Večer tanečná zá

bava.

Bratislava: Adlon »Kúzlo valčíkiai#, Rc
duta »Manon Lescaut», Uradia »Hviezda va
rietných revuí», Tatra »Most vzdychov# II.
epocha.

Veľtrhu. Do Bratislavy zavítal pražský ru
munský vyslanec Filodor, ktorý so svojou
paňou je hosťom senátora K. Stodolu. P. vy
slanec prišiel si pozreť Dunaj. Veľtrh a in
formovať sa o hospodárskych pomeroch slo
venských a sprevádza ho tlačový atašé ru
munského vyslanectva Eug. Filotti.

Tak to išlo až do poludnia. Niektorí pri
leteli, iní pristávali, alebo padali, ako zistili
vojaci sediaci s ďalekohľadmi na streche
hangáru a pozerajúci stále uprene k juhu
o. juhovýchodu, niekoľko kilometrov od letiš
ťa. Bleskurýchle sa všetko hlásilo, alarm a
úž išla pomoc. Po dvoch Poliakoch, ktorí
ps'istali u Biskupíc, čo sme sa až dodatočne
dozvedeli, keď telegrafovali o benzín, sme
pátrali v širokom okruhu Vajnor autom vy
še hodiny. Tretie vypátralo lietadlo u Du
najskej Stredy, prinieslo mu benzín i olej
a štvrtý juhoslovanský letec, nádeja tamoj
šieho vojenského letectva, poručík Bajdák,
pristal ďaleko na Dunaji pri Felbare, kde
mu poskytli pomoc dedinčania, poneváč sa
mu pochrámalo lietadlo a on — chudák,
ktorý bol medzi prvými a chcel byt medzi
prvými sa zranil na hlave a oku — na

bičkami. Ako vysvitá z názornej mapky
zdravotného oddelenia župy Košickej {na
výstave slov. žúp v Bratislave) javí sa tam
neobyčajný veľký nedostatok pôrodných!
babičiek, ako je tomu i v samom okrese ko
šickom. V týchto okresoch obyčajne cigánky,
vykonávajú funkciu pôrodných babičiek. Že
majú zákroky nečistých cigániek často i
osudné následky o tom netreba hovoriť. •

— Nehoda na dráhe. Medzi stanicami
Bphuslavice n. Vlárou a Bilenice—Brumov
pri nákladnom vlaku C. 784 vykolajily v ne
deľu o 14,25 hodinách zásobník vlakového
stroja a dva nákladné vagóny. K úrazu ne
prišiel nik. Následkom toho bola trať medzi

na
šťastie nie nebezpečne.

Päť leteckých haverií sme mali vcelku v
blízkom okolí Bratislavy pri tomto boji o

primát letcov troch slovanských štátov.
Všetko ešte dobre skončilo. Letci mali pech,
kocka mi ho predpovedala. Ešte dobre, že
nikde nedošlo ku katastrofe. Svedčí to už
0 vyspelosti našich slovanských letcov, ktorí
1 v nesnadnom terene si vedia pomôct.

stanicami až do 22. hodiny zatarasená a
osobná doprava bola udržiavaná prestupo
vaním na mieste nebody.

— Autorka životopisu cisárovnej Alžbety
zomrela, Z New Yorku sa oznamuje, že
grófka Cunliffe-Owen zomrela. Nebohá bola
vdovou po chýrnom diplomatovi a poznala
dokonale Rakúsko. Na smrteľnom lúžku
vypovedala, že ona je autorkou životopisní
rakúskej cisárovnej Alžbety, manželky
Františka Jozefa. Kniha vyšla pod názvoní
»Utrpenie jednej cisárovnej# a vzbudila
značný rozruch. Autor hol az dosiaľ tnezná

my. Alžbeta, ako známo, bola veľmi vzdela
ná af jemná žena, ale jej pomer k Františko
vi Jozefovi bol veľmi zakalený a chladnýj
Cisárovná prežila najväčšiu dobu na ce

stách a bola, ako známo, zavraždená pilní
kom italského anarchistu Lucheniho y Že*

nevc. (1898).

Rýchla pomoc bola organizovaná prvo
triedne i obsluha priletelých aeroplánov po
honnými látkami. To slúži ku cti dôstojní
kom nášho vajnorského leteckého pluku i
jeho mužstvu. Letci sa dokázali, že sú letci.
Oni nie sú obyčajní ľudia, nie sú si medzi
sebou cudzí, sú si bratia, sú si blízki a to
prelo, že na každého, deň čo deň, pri pre
konávaní prekážok prírody vo vzduchu, čaká
na nich záhuba — smrť, ktorá ich robí vše
tkých seberovnými od tedy, ako prvý raz
zasadnú k volaniu leteckého motoru. Sk.

— To i to. Svetochýmy les mamutových
stromov amerických Sequoja bol v minulých
dňoch ohrozený ohňom, ktorý tam zachvá
ti] 60 tisíc akrov lesa. Mamutove stromy,
ktorých vek sa odhaduje na 5000 rokov, po
žiar na šťastie nezničil. — Medzi kandidát
mi na maďarské arcibiskupstvo sa menujú
arcibiskup kaločský gróf Július Zichy, arci
biskup jágerský Lud. Smrecsányi, vacovský
biskup Štef. Hanauer ai benediktínsky mních
Szeredi. — V Turecku je tohoto roku o 50

procent väčšia úroda tabaku ako vlani. To
horočná úroda sa odhaduje na 60 miliónov
kg. Bude tedy snáď i u nás tabak lacnejší. —

Deficit 400.000 Kčs má denník »Nár, Osvobo

zení», ako vyhlásila na valnom sbromažde
ní Gs. obce učiteľskej sen. Plamínkova. Po
krokové učiteľstvo na svoj list veľmi mnoho
obetovalo, ale teraz si sťažuje, že sa N. O.

príliš exponuje pre ľudí, ktorí nemajú s uči
teľským hnutím čo robiť.

— Smrtonosná cholera v Palestíne. Forť*

dýnsky »Daily Express# oznamuje z Jeru
žaléma, že za posledných 14 dní zomreJo„,y
Palestíne 250 ľudí cholerou.

— Nezvestný letec. O letcovi
ktorý nastúpil k diaľkovému letu z Nového
Yorku do Brazílie nie je dosiaľ zpráv. Je
všeobecná mienka, že sa mu nepodarilo pre
leteť Karibské more. Boly vyslané hydro
plány letca hľadať.

— K začiatku školného roku bielizeň, pŕa
a dievč. internáty, ľanový tovar, kapesmkyi
stolnú a ložnú bielizeň, pokrývky, matrace)
pančuchy, zástery atd’., v bohatom Vyberá
za mierne ceny na Hurbanovom nám. 10. Dtí

moderného domu v Satler. ul. 7., došlý ní»-

vinky vlnených a hodvábnych liátpk a vie
tky jesenné modely. J Tausky synovia. 039

— Remeň do vlhka kúpite najlepšie n fyi
F. Polidké. továreň oa bože a remene r Jaro
mčíi.

' 446
ý

Prátllo pre chlapcov a dievky n fT*-

Weisz & Heimler, Sedlárska ul. 9. 4*4

— Vledeôski hostia v Bratislave. Priateľ
ské komité »Viedeň—Bratislava# pod vede
ním a z iniciatívy sekčného radcu dr. Róber
ta Truxu, magitsrálneho účtovného radcu
Ferya a riaditeľa Segela usporiadalo v ne

deľu 28. augusta hromadný zájazd do Brati
slavy, ktorého sa zúčastnilo viac ako 700

osôb. Hostia, ktorí došli do Bratislavy v ne
deľu ráno loďou, boli srdečne privítaní bra

tislavským starostom dr. Okánikom, ktoré*,
mu poďakoval oficielný zástupca vieden
skej obce obecný radca Linder. Predpolud
ním prezreli si viedenskí hostia Dunajský
Veľtrh, kde boli privítaní senátorom Korne
lom Stodolom. Popoludní si prezreli zase
župnú výstavu, odkiaľ odišli loďou na dru-

— Navštívte prekrásnu Jakosi. Riviéra.
Gest. kancelária Protektor Praha II. Náš

rod. tr. 24 obs. pasy a víza, jazdenky so slo

vami hotel, poukážky do všetkých štátov,
výpravy každú nedeľu, pre jednotlivca!
denne. A1Í2

výprav, ktoré chce Priateľské komite v naj
bližšom čase usporiadať. Bratislavčania od
platia návštevu Viedenčanom dňa 11. sep
tembra výpravou na veľtrh viedeňský, načo
bude nasledovať usporiadanie ďalšej vý
pravy z Viedne do Bratislavy dňa 18. sej>t.

hý breh Dunaja k priateľskej zábave. Z Pe

tržalky odobrala sa potom výprava pred ve

čerom v sprievode s lampiónmi k stanici
elektrickej dráhy Bratislava—Viedeň, odkiaľ
nastúpila osobitnými vlakmi električky ce

stu nazad. Táto návšteva bola pryou v rade

— Nová dámska kapela od 1. septembra y

viarni „Lýra“. .
02ť®?

— Dr. (Mar Winter, Nové Mcsío n. Váh, vrädv-

S sa zo svojej Študijnej cesty, otvoril

laboratórium. OSžB

V

POČASIE.

— Rumunský vyslanec na Dunajskom

— Tam, kde cigánky sú pôrodnými ha-

Na vajnorskom letišti. Leclán pred súdom. ZRKADLO DŇA

DIVADLO.

SPOLKY.

BIOGRAFY.



catijTTeating» tri kusy kachieľ, firma sHelios
PGÍntures» obchod kópiami obrazov, predala
päf kusov’ Firma Fr. Dvoŕák, zajlrnadntetv.o a

Dolnej Vsi, predala m 500 Kčs jajponslkýdh mi

niatúr záhradiek.ProsB Ŕethermereovl. - 'Oduševnenie sa republiku.
Z Košíc, 29. augusta. trakt, od koho kúpi! tie svoje hranice, ako

. , , ich uverejnil v novinách.
v Vipdeilú. 28 t. m. sišiei sa niekoľkotisícový

zás'up manifeístantov na Rákóciziiho okružnej, Jeho reč bola prevádzaná výkrikmi ot usev

abv sprievodom vyšiel pred Slovenský národný neného súhlasu.
.

klub kde sa tiež Stoomaiždilo množstvo obe- V mene maďarského roľníctva prejavil rol

censtva a aby sa účasinil protirotbermerovskeJ ník Kozma hlboké uspokojenie maďarského

m^estácS
y

pľpol 11. bod. zahájil manifestá- roľníctva nad pádom Habsburgov a madarsky

ciu na ktorej bralo účasť temer 10.000, z kto- roľnícky ľud v Československej republike e

rých manifestáciu, na ktorej bralo účasť temer oslobodený a zrovnoprávnený a tejto republike

10000 z ktorých vynikal zástup roľníctva z ioyálny. Nepomýšľa nikdy na návrat do ho

celého okolia, za národný výbor verej. notár tyovského Maďarska.

dir Patrikov ich. '** Ivarl Markov ič prehovoril o spoloč
. ňom pos'tuipe Slovákov a Čechov v boji za o&lo-

Prvým rečníkom bod tajomník Národnej (bodenie v a zdôraznil, že tam sa po-
Rady Granát i e r, ktorý podrobil ostrej km-

dopilo v legionárskych najsámprv, čo

tilke maďaue-kú agitáciu u nás a odsúdil ma-
ma!mená spoločný postup Slovákov a Cechov

ďariskú štvavú tlač. (»fl?rágai Magyar Hirlapo).
& spoločné hranice, ktoré nás

Rečník vyhlásil, že ide v .prvom rade o to, uve-
0(Meru; ;ú od Sp0io5ého nepriateľa,

domil si sipoiočného nepriateľa, ktorý je v za

hraničí a potom Útoky so strany maďarskej[dávajú nani pn
. ležiltosf, aby sme našli seba samotných a

nepriateľov medzi nami, kton oheft od nas
povedali sebe samotným a celému

peniaze a prácu, ale bojujú proti nam. svetn otvorene, že trebárs sme rozdelení na
Proti týmto treba vyhlásiť boykot! Za ne- strany a trebárs sa doma i hašteríme, sme

Výstava latkového dobytka, ktorá v nedeľu
dňa 28. t. m. sa skončila, maile dokonalý ú

spedh. Vš&tlky kusy, až na niekoľko, holý pre
dané. Posledného dňa bolo predané 6 volov d©

Argentíny.

Cudzmecký ruch na Dunajskom Veľtrhu.
Z,o všeobecná hospodárska situácia prekročila
najnižší punkt stagnácie, dokazuje tiež príliv
cudzincov na Dunajský Veľtrh, kde sa.zjavuju
nielen ako interesenti, ale priamo jako .kupci,
čo je dôkazom toho, že pomaly vo všetkých
štátoch Európy začínajú sa tvoriť hospodárske
hodnoty, ktoré sú vlastným hýbateľom života
bospodárského vôbec. Je zaujímavé, »e zvlast
zo stredoeurópskych štátov a z Balkánu na
vštívilo dosaváď najväčšie piocento Bratisla
vu a Dunajský Veľtrh, čo znovu dosvedčuje,
eminentný význam stredoeuropskébo zemepis
ného položenia Československej republiky a

predovšetkým Bratislavy, ktorá ja skutočnou
križovatkou dopravno-obebodnou. Dľa oosa

vádnych záznamov najväčší počet cudzozem

ských návštevníkov Veľtrhu vykazuje Rakú

sko. odkiaľ do 28. augusta navštívilo Dunajsky
Veľtrh vyše 2000 osôb v hromadných výpra
vách i jednotlivé. Taktiež neočakávane počet
né sú návštevy z Maďarska, odkiaľ dosaváď
navštívilo Veľtrh 287 osôb. Značná bola dosa
váď účasť Bulharov, medzi ktoiTmi. navštívil
Veľtrh známy pracovník na poli ceskosloven-
Bko-bulbarskej vzájomnosti dr Kožucharoy s

rodinou; zo Sofie z kruhov obchodných prišiel
p. Leon Rodriguk. Vo výprave rumunských
hostí treba menovať pánov L. Braunsteina z

ĹBukurešti a Jozefa Biro, z poľských hosti I.
Monisa z Varšavy, z juhoslovanských A. Pe

trariča a L. Vodičku. Z inýéh cudzozemcov
iednodiv© navštívivších Dunajský Veľtrh me

nujeme medzi inými; N. Grossner z Berlína,
Fridrlcli Siegel obchodný korešpondent od

ehodného múzea z ostrova Malty. Množstvo
ostatných cudzincov je zaznamená y so znám e

veľtržného úradu.
Blahoželanie kn zdaru Veľtrhu zaslal »Prl

pravný výbor pre hospodárske a kultúrne sty
ky s Orientom v Prahe», ktorý »-sdeľuie zdar
ný rozvoj Dunájského Veľtrhu s tým väčšími
sympatiami, keď vidí v pevnej organizácii
Dunajského Veľtrhu najdôležitejší opemy bod

pre hospodárské styky z Orientom, ktorých
vybudovaniu a rozvoju treba venovať v záuj
me celoštátneho hospodárstva najväčšiu po
zornosť a pilnosf neumdlievajúcu.» Podobné
blahoželanie k rozkvetu Dunajského Veľtrhu,
ktorý je »obchodne strategickým bodom v na
šom celoštátnom hospodárstvo) zastal čestné
mu predsedovi Veľtrhu vývozný spolok pre
zeme republiky československej v Prahe.

Obchodné uzávierky 27. ang., siedmy deň.
Obchodný obrat siedmy deň veľtržný sa veľmi
značne zväčšil. Možno zaznamenať čulý ob

chod zviášte v strojoch hospodárskych, medzi
ktorými firma Ford Fordson» so za
stúpením, v Lučenci tešila sa veľkej poiptávke;
predala díva traktory a jedno nákladné auto.
Akciová spoločnosť »Ford Hercules)) predala
jfv-a hospodárske stroje a dve nákladné autá,
francúzska firma Austin dva traktory e pľu
hami. Veľký záujem o všetky _ hospodárske
stroje a menovite o triery na čistenie »obilia
bol u Sväzu hospodárskych družstiev. Firma
•The Motors et Comp.» z Chicaga predala dva
traktory a zaznamenala niekoľko objednávok.
Obchod v nábytku pohyboval sa stále v ute
šených rozmeroch. Firma »iSvat)> preidala je
dáleň za 20,000 Kčs bratislavská firma »J.
Kreihich, umelecké stolárstvo, tešila sa zvlášť
veľkému záujmu, medzi inými gróf Károlyi z
Orosky, zaujímal sa u nej o nábytok v cene
180.000 Kôs. Firma »Tui9cuI;uirn» z Hole«ova pre
ftala nábytku za 28.000 Kčs. Firma Hejduk a
•ŕfebíča ložnicu a jedáleň za 28.000 Kčs. Tová
reň na ’mosadimý a železný nábytok. K. Dad
monn predala nábytku za 18,000 Kčs. Značný
cáujem bal o pletené garnitúry, ktoré vysta
vila štátna učebná dielňa košikárska z Krem
nice. Tovaru predala za 15.000 Kčs. Firma Bar
toň z Tumova predala za 4000 Kčs húpečiek a
stolcov na žehlenie. V klavíroch mala pekné
obchody firma Wemer, ktorá má tiež zastúpe
nie svetovej firmy P-etroff a Foerster. Predala
tri pianiná a jeden klavír. V elektrických prí
rtrojoch bola veľká poptávka u vyssavačov
prachu Elelktro-Lmc, sto záznamov, desať ku
sov predaju. Firma Bartelmuis Donát a spol.
predala tri elektrické motory, firma Fliaš a
Herrog 5 kusov vyssaveJč.ov značky »Nilíi®k».
Firma Melichar a Cejka z Hraníc predala dve
elektrické pracie stroje, dva domáce roandly,

Na výstave striedali sa veTmi čulo kupicl,
lebo vystavené kusy svojou, prvotriednou ja
kosíou váubily intoreaentov. Statok kúpili na
sledujúci kupci; J. Csedele z Devína jeden kus,
Fr. Trojan z Bratislavy 4 kusy, R. Menderla z

Bratislavy päf kusov, V. Orban z Bratislavy
tri kusy, J. Hogyesi z Bratislavy tri kusy J.

Neuimayer et. cómip. z Viedne päf kusov, A.

Lambreidht z Bratislavy dva. kusy K. Biioz í
Bratislavy jeden kus, Š. Gulbi r

z Bratislavy
dva kusy, J. Ehrenstein z Bratisla
vy dva kusy. A. Manderla z Bratislavy jeden
kus, K. Tomány z Bnpislavy tri kusy, Kyselý a
Bavora z Bratislavy, dva kusy a K. Payer z

Dev. Novej Vsi jeden kus.

NÁRODNÉ
HOSPODÁRSTVO

- |—V,-Sň,j i, inigfli II nii.i rgi

.obyčajného oduševnenia skončil rečník dôraz- vždy do jedného jednotní v boji za celisi-

ňým pripomenutím, že naetalá situácia je me- vosf a nedotknuteľnosť republiky. V Bratislave, 29. augusta.
mentom nielen pre Prahu, ale i pre Ruzombe-

náR n&môže otrias{ žiadna nenávisť a
rok. Je jasné, že len v. spojení s Cechmi môže- -

iadnjr nesvár>
me jestvovať a sa vyvíjať. Maďarský ľud v Maďarsku je štvaný jed-

Tendencia: Mlynské obilie hľadané pri
cenách mierne stúpajúcich. Jačmeň uhájený,
ceny bez zmeny. Záujem pre krmivá.

Obilie : pšenica nová 78—80 kg 218—221,

.pšenica nová 76 kg 216—216 juhoslov. maď.
—.— raž nová 69—70 kg 205—207, ra/ž 67 kg.
202—208, jačmeň výher nový 200—210, primá
175—185 morkantál 6Í—66 kg 105—165, krmný
145—156, ovos 1Í7—157 nový —, kukurica v

klase —.—, slovenská hrubozmá 150—155, ju
hoslovanská z lode Komárno 132—138 prompt-

Reč protf. KÍ áčku, tajomníka Matice Silo- notlivcami iba preto, aby nevidel, že nepriateľ
venskej, prehriata hlbokou láskou a účinná j© iza hranicami Maďarska, ale v Maďa.r-

spravodlivým hnevom, vyvolávala búrky po- sku samotnom. Tiež naši maďarskí spoluobča-
tlesfcu a súhlasu. Rečník prehovoril o plánoch nia vedia dobre o pravých príčinách celej ma-

maďarských na zmenu hraníc za spontánneho dánskej akcie a preto nakoľko sú demokratic-
odlporu prítomných proti Rothermerovi a ma- ju odsudzujú.
ďarským magnátom. Za slovenské ženy odibo- j>r> Zibrín prečítal potom telegramy prezi-
rovej organizácie robotníckej učinila obsažný dentovi republiky a predsedovi vlády a rezolú
a oduševnený prejav Anna Kábel o v á. Za ciu y ktorej sa protestuje proti akcii Rother
roboítníkov z národného sdrúženia prehovoril morovej a proti pokusom rozvrátiť mier.
Rujak, ktorý poukázal na rozdiel sociálnych p0 búrlivom potlesku a hromovom súhlase

ne z lode Bratislava 133—134, juhosl. parita
Szob tranzit Oroszvár tranzit —.—, maď. pa
rita Sžob tranzit —, maď. juhosl. nová pa
rita Szob sušená parita hranica —.—, cki
quantin Szob, tranzit 155—160, proso 140—150,
maď. z lode Komárno tranzit —.—.

pomerov u nás a v .Maďarsku, kde na Horthy- s rezolúciou vyvolal ľud prítomného župana
bo veľkostatku robotníkov strieľajú. dr. Juraja Slávika, žiadajúc ho, aby pre-

Za slovenské roľníctvo učinil iskrený pre- hovoril. Keď ea tento objavil na balkóne, bol

jav roľník K i š. Zdôrazňujúc, že roľníctvo od búrlivé pozdravený. Medzi iným povedal:

prvej chvíle jestvovania republiky chopilo sa Naše úrady tam, kde ide o slát nesmú povc
práce za túto, vyhlasuje, že ju nikdy neopustí. ľovaf ternu, kto ide proti nám. Úrady musia
Svoju moizoľovatú dilaň vystiera v prvom rade stáť na stráži, aby bránäly slobodu úslavný-
k priateľstvu ako element mierumilovný, ale mj zákonmi zaručenú v hraniciach štátu
v prípade, že niekto siahne na to, čo nám je musia preto pečovaf o ochranu týchto hra-
dsraJhé a sväté, na našu slobodu, na naše vy- n {c.

1r úpenie iz otroctva, na hranice nášho štátu, Oduševnený manifestačný tábor, sa .po za-
zavrčme túto dlaň v päsť a udreme ňou do spievaní národných hymien rozišiel. —v—, Moulmain I. 370—430, II. —.—, Aracau

I. 300—315, II. Barma n. 290—300, an

goon I. —.—, zlomková 270—285.
čela každého nepriateľa. Roľníctvo stoji ne- Maďarské obyvateľstvo, ktoré len v nepa
oohvejne a svojmi životami na pôde Česko- tŕňom počte o®dobi.lo svoje domy zástavami,
slovenskej republiky a protestuje proti akej- malo príležitosť poznať, že neide o žarty a že
koľvek zmene hraníc na úkor českosleven- každé .poburovanie a každé iredentistické po-
skej republiky. Rothermcre nech ukáže kon- kusy budiú nemilosrdne odrazené. Strukoviny: Hrach Viktória slov. 250

—300, slov. zelený, —.—, lúpaný —.—, šo
šovica slov. — — —, mor. — —* —, šošovicaveľkom i v detail!. Veľký záujem bol u sklár

skýtclh výrobkov firmy Maria Dolina z Bardio
va, »Raíineria Apolto)>, mala niekoľko objed
návok na Oleje. Firma Rapid predala sedem
kusov prístrojov k udržovaniu potravín. Bu
dapešfiská firma . Maďarská továreň na lampy
mala niekoľko objednávok na lustry a lampy,
predaj 10.000 Kčs. Firma »Piollák a Šťastný)) z
Brna predala zariadenie pre mäsiarov a úde
nárov v cene 16.000 Kčs. Viacej väčších objed
návok mala firma »Lyra», továreň na. topánko
vý krém, ktoré predala v detailoch tovaru za
2500 Kčs. Firma A. Neumann továreň na mä
siarske zariadenia a stroje, predala dve zaria
denia. Veľkému záujmu tešila sa výstava vý
šiviek wDe“va» ktorá okrem iných predajov
mala abiednávku za 25.000 Kčs do Ameriky.
Firma Fiala z Bratislavy predala tri kožušino
vé plášte do Ameriky za 40.000 Kčs. »Amori-

firma »Elelktro-Vo Rádio, Bratislava;) 5 radio
ajoarátov. V železnom tovar© bol veľký záujem
u firmy Hugo Komporday ro Štósu, ďalej u fir
my Neuratih a syn Bratislava, ktorá predala
za 20.000 Kčs kuchynského riadu a železného
tovaru. Firma Jozef Jaoský veľkoobchod žele
zom a kuchynským riadom, Bratislava, pre
dala za 26.000 Kčs príborov na jedenie z alpa
ky, V potravinárskych článkoch mala veľké
objednávky ž Maďarska a Juhoslávie »Fruta»,
ako, spol., pre speňaženie ovocia. Losovice;
predala konzervovaného ovocia zá 10.000 Kčs,
Veľké objednávky mala i toho to dňa firma
Maggi, ktorá predala polievkových kociek za
15.000 Kčs. Kathreireirovej Kneipovej sladovej
kávy predalo sa 1060 kg., okrem toho bolo 13
objednávok wKolinská cigorka» predala tovaru
1800 kg bolo Zaznačené. Firma «(Meinl», veľko
obchod kávou mala niekoľko objednávok vo

rum. tranzit Bohumfn — — —, fazuľa bie
la 160—105 bôb koňiský 170—180, vifkev letná
145—150, fazuľa barevná —.—, lupina —.—,
vikev zimná 500—550 fazuľa krmná 180—185,
smieska —.—, fazuľa kropenatá 200—210, pe
lušfca 270—880.

Olejnaté semená; Repka nová z na
kladacej stanice 250 —255, mak modrý 600—620
kmín slovenský —.—

; holandský 070—730. ľa
nové semená —.—, vičenec 880—310, raafk
šedý —.—.

Krmivá; Otruby zo stanice 110—115,
otruby cudzozemské z hranice —.—. kŕm
ilá múka 150—155, sladový kvet 105—110, ríz-

Bľaiislavská burza.

Mlynské výrobky: pšeničná krupica
355—360, pšeničná múka Ohíh 315—350, Og 6

340—345, 1. 325—330, 2.310-320, 3. —4.295—
300, 5. 275—280, 6. 265—270, 7. 225—230, 7»
185-190, ražná 0 —, II. —I.—, L —

jec®omletá 305—310, tmavá — —‘ —, krú
py jač. 380—480, prosné pšeno 280—300, ry
ža Carol 530—úOO, Glacé ttal. 350—400, japon.

Československé štátne pôžičky; Tur. želez, oožička 218’— Kolín, lieh 24'30— Válcovna kovov 1320— Švajčiarske, loo frankov 647 25
m c| prém ;ová 9795 Stavebné lósy Vi —Maršner - —Rotava-Nýdek, 400— Morské, loo nórskych konín 871’ —

6»„ Investičná dopravná 9970 » . \ ..Med!ca“ „ . „ . 225 '~ Bergmann Dánske, loo dánskveh kortin 900 50

6°„ z roku 1923 99-70 Akcie hánk* „Merkúr“, České Budéjovice —- Inwald 324— Anglické, od 5 libier št. vyše 163*—
6°. Múčna 99'20

*

„Solo* !405‘— f. Scbreiber —, od 1 do 5 lib., t libra 16205
6° „ Konverzná 99.70 Agrárna banka českoslov. 42f— Spoločnosť pre priem, mlieč, 1640*— Olšany 267*— Španielske, loo peset 565 50
6« Konzolidačná - 99*20 Česká banka Union 356*— Ustf n. L, chemie 992'— Pražská drevárska —Italské, loo lír 183-4250
6* 0 IV. štátna 98-90 Česká esk. banka 37V— Sellier a Bellot 1535’— Olovie 525-— Americké, od 10 dol. vyše 33'45
fi' IV. štátna, veTké kusy 98-90 Česká priemyselná banka 379‘— Cesko-Budejovický 2610*— od 1 do 5 dol., 1 dol. 33-30
5* 2

°
0 TV. štátna 92'45 Moravská agrárna banka — — Svetovar 1205— Devízy: Franciizske, loo frankov 13105

53 ,% IV. štátna, vefké kusy 92-45 Pražská úverná banka 548- Plzenský prvý! 3280- Am-tprnd am inn h »l n mo-wv ovédske, loo švédskych kor. 90ľ
4’.,% iV. štátna 77*15 Prvá česká zaisť, banka 320-— Prvý brnenský 2070'— Amstei oda:m loo h. zl. a vista 1349 50

(usoslávske loo dinárov 59 —

4> % IV. štátna veľké kusy 7715 „Koruná“, poisť, na život —Dobíany, kaolín —Berlín, loo zl. mariek a vista 800 6250 Maďarské íoo pen<*ô 588 25
!3V„ IV. štátna’, nesl, 62'40 Slovenská banka 165-50 Králodvor. cement. 3590— Buenos Aires loo pesos cable í 438 —

Rumunské
°

19'9250
S 1 ,”, IV. štátna, veľké kusy 62-40 Ústr, bka čes. sporitelien 440*- Podol. cement. 465-- HMsiníri’ľo^ffn^riV 4

«ľ«I
50

Turecké, ť turecká libra —

4% Košice-Bohumin 76-30 Živnostenská banka 453- Sedlec. kaolin. 1070'- Helsink. loo fin. mariek „ 84-65 Lotyšské loo latov
41 A náhradná renta 84*75 Národná banka 6010*- Západočeská kaolín, 3000*— loo frankov 64835 Bulharské loo levov 23'85
4*2“(o náhradná renta 73’80 Rakúsky úverný ústav 318-— Danék 561*— Osi), 1oo morských korún 875*25 p“rské 1(; o poTských zlotých 375 3750
4«L náhradná renta 68 55 Vfdenská banka Union —•— Českomoravská-Kolben 6540*— Kodaň, loo dánskych korún 90125 Rakúslm loo šilinkov 471-6250
Ha náhradná renta 62-40 Viedenská banková jednote 145;- Minerva, Opava jgg Kanadské veTké l Sn. dol. —

„ . , Všeobecná obchodná banka —*— Novák a iahn 535’— Madrid, loo peset 566 75 ff.n art«w malé i kan dol —*—
Verejne pôžičky: Hrvatská eskomptná banka 52*- Prvá brnenská stroj. sool. 36- M.lán loo lír 183-2230 Kanadské malé, kan. do.

5°j0 Hlavného mesta Prahy 9075 Jugoslovanská banka 54-50 Ringhoffer 1C00- — New York, 1 dolár cable 33-50 , ďiiwŕhu • * t"37S0í*. Hlavného mesta Prahy —Lublaňská úvemá banka —Simmering 72"50 Bariž, loo frankov a vista 131-6250 * * WirySnll. 13 ** #a
8“ o Mesta Brna —Melichar-Utnrafh 23S‘— Štokholm, loo Švéd. korún 903‘— Parfž 20*33n „ Bratislavy -*- Akoie podnikov; Walter Belehrad, loo dinárov 5915 Lomlvn 25*2125
&%. „ Bratislavy ’— Duchcovská—Podmok. dráha 1158-— Hernvch I500-— Budapešť, loo pengô 589-05 mpw York cabel 5-1865
8?/, Rak. štát pož, práv. kusy 99*35 Praž.-Duchcovská dráha knt a. —*—

„rí-.dr.iRa ran' Bukurešť, loo lei 207750 Brusel 72 20
4 a„ , Pražská paroplavba 1000*- Cervenokost pnadelfta 638- Carihrad, 1 turecká libra 16 80 pľ“ 28 2350Zástavné listy a dlžné úpisy: Severná dráha Ferdinandova 5470*— 1I2*

—
Riga, loo latov 649-— Madrid 87-26

Hyp. b. čes. v zl. —Česka spoločnosť cnfcorná 1168'— OY’ T n* v 43®. Sofia, loo levov 24 -25 Am-sterndan 207 805\ , „ „ kus 10.000 zl. -'- Schoeller a spol, 2800*- Spol pre pnem vln. v Bme --
Varšava, loo pol. zlotých 375-50

’
123-45

4% „ . , v korunách —*—
Chorvy-lav. sp. pre priem. cukr. 300*— obchodná . ' . Viedeň, loo šilinkov 474-05 vfídpfi 73-10

» » » kus 20.000 K —NešteMce 2500*— ,
b

.

ane’ st Rio de Janeiro, loo millrelsov c.398‘50 Štokholm 13930
3 A» » » —'— Ústecká rafinéria 835"— ápadočeský bansky spolok 443 Montevideo, 1 zl. ur, peso cable 33*40 134 70s°o . « * em. pre Slov. —Veľkošuranský cukrovar —™P* »ontánne 2

}
3‘~ Alexandria, loo piastrov 167*80 13950f o . . n v koninách -- Krížik 491*- BaÄské a htrtné 3315*- Athény, lS) drachem 4570 softe 3756 0 » » n kus 20.000 K —*— Spoj. elektr. spol. vo Viedni 252*— rg ._

~
Kovno, loo litov 332.50 praha 15'375041

a°/0 Zem. b. zakl. up. v K —Akciové mlyny v Prahe 940*— . _ . „ , Lisabon, loo eskudos 169*30 Varšava 58 -
A o . . , • » » ~V~ */my'on 380-— p

Cn ,,Cecliy {ít7~ lallinn, loo est. mariek 8‘90 Budapešť 9075
f*A, . . » » » K Brosche 2005*- d '

, . . *\
7 ~ Montreal, 1 kan. dolár cable 33-5250 Belehrad 9-1350

LVIo . , , , . »em. Carborundum 203*- Pražská železiarska 1415- oeienraa
Slovensko - - - —Kolínska továreň lučebnía 526*— Slieyarňa písiem I58-— Valuty: n->rihLň >-5750

Lósy (za kus); Kolte lov ľa S* SE‘
v čes „olandskéj loo hol . zlatých I347._ g“f 3*21

fcoi ig ?erv krížu 2i-50 Ko«a netiotó
* B

• Káble y Bratislave 2iW— pernecké, loo zlat. mariek 798*— Helsinki' Kma ot*so*a Belsácké. loo tankov 468*50 Buenos Atres cabel 221-33*0

Punalskt Veľtrh
SI- syg- — 2. s@pt-

feisľxy »rsisfe®l peftažnal bursy Ma 2íh Sa

Košice manifestujá.

Cudzozemská múka: Pšeničná maj
ďamká Ogg tranait z hrámee 280—885, 270—875.
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PiiiáSIsas E>?atislai?a, ©uralská fi

ky sušené lisované —.—. sušené voľné z lode
Komárno 89—91, rieky nové 82—83. mlynské
odpadky 80—80.

halvu prevyšoval svojich partnerov, ačkoľvek
1 tieto hrali veľmi dohre. O ohrane písať, že
hnala dobre, bo výborne-, je veru zbytočné. Táto
obrana neoklamala v žiadnom zápase.

Sostavy mužstiev:
Mor. Slávia; Mulleir—Trojánek, Ghlad—

Diľ'lil. Kováčik, Sírna (Havlik) — Liška, Bedioa,
Foltyn, Prudík, Hanuá.

Bratislava: Holiý — Čulík, Mutnyanský —
Galló, Karácsony, Träger — Uber, Poláček,Cambal (Príboj), Čaheľka, goral.

Hra na začiatku hoľa striedavá. Prvá brán.
ka padla v 7 min. Poláčtoom z prihirania Ča
beilku, Belinka hneď na to strieľa cez bránku.
V 14. min. Chlad obetavo zachraňuje zostáva
ležať na zemi ale za niekoľko okamihov sa
vzchopuje a hrá statočne ďalej. V 15 min. z
nádhernej kombinácie Šoral — Csambal strie
ľa Poláček druhú bránku Bratislavy.

Hollý zachraňuje ranu Líšku — Šoral zaha
juje trestný kop. V 35. min. pohotový Cabelkastrieľa tretiu bránku z podania Šorala.

Po zmene strán získa Bratislava ďalších 2
hraniek; z podania Šorala umiestňuje Príboj
4., a Soral'za skvelého šprintu 5. bránku Bra
tislavy. Krátky oddych Bratislavy využitkuje
Slávia a doťahuje score na 4 ; 5 strelami Ha
nuša, Prudíka, Kovaŕíka a Foltýna. Bratislava
vidí, že situácia stáva sa kritickou, zvyšuje
tempo a 2 skvelé bránky Príboja uzavierajú
score. Tento finisoh bol tiež najlepším z celé
ho zápasu.

Tuky; Sadlo bravčové americké z Brati
slavy 1430—'1460 maďarské z hranice 1530—
1550, slanina z Bratislavy 1200—1350, slanina
maď. z hranice 1280—1500.

Z Londýna, 29. eucj. pri prvom prelete oceánu Lindberghom.
Americkí letci Brock a Scliles, ktorí Letci boli cíicielne privítaní, načo odcesío

stsríovali v sbotu ráno 2 New Founlandu k valí autom do Londýna. Na dotaz, akú mali
letu okolo sveta, pristáli v nedeľu ráno o cestu, vyhlásili, že sa im letelo prekrásne,
1®. iiod. 33. min. na letišíi v Croydone pri a hoci sa cítia unavení, nastúpia v ponde-
Londýne, Leí c«z Atlantický oceán vyko- lok 29. augusta o 8. hod. ráno ďalšiu
nali za 24 hodín. Ich žltý Jednoplošník etapu svojho letu okolo sveta.

Koloniálny tovar: Káva Rio 7 2300—
23o0 Sahtos 2800—3200, jem. Maragogype 4550
—5300 Bo Maragogype 3350—3650, Guatemala
3500—3650, Portorico 3650—3850, Mocca 3550—
3650. Salvator A 3450—3600, perlová —.
pražená Rio 7 2800—3075, čaj Su Chong 5000—
5200, Ba-nong 4700—4900, Sumatra, Jaya, Cey
lon Orange Pecoo 6400—7100, Orange* pecco
5900—6300, paprika Španielska aaa 2000—2850,
segedínska ružová I. 1800—2000, segedínska
ružová II. 1600—1800, polosladká 2300-2400.
veľasladká 2700—3100, korenie celé Singapor
2800—2900 Lampong 2800—2900, škorica v roho
žach Selected 1800—1900, škorica I.ignea v hed
nách 1900—1950, hrozienka Sultanky 1450—
1850. Elemés —.—, mandle 2900—Í400, figy ven
cové 650—670_ citróny —, pomaranče —.—,
lieskovce lúpané 1750—1850,

»Pride of Dstrcií» blížil sa v rýchlom tern. Dnes dopoludnia odleteli oba letúni do
pe k letišíi, kde hladko pristál za jásavého Mníchova, odkiaľ pokračujú na ďalšej ceste
vítania niekoľkých sto shromaždených di- cez Belehrad lo Carihradu.
vákov, ktorých Sa ovšem nesišio toľko, ako *

Berlín (483.9 a 566) Koncert. — 19.05 Pred
nášky. — 21.00 Koncert Beckemvho orchestru.
— 22.30 Pozdravy zo Španielska a ItaJLie. Kon
cert.

sľúbil dodať behom 30 dní návrhy na dopl
nenie vyšetrovania a preto holo pojednáva
nie oidročené.

Napriek tomu, že rozsudok nebol vyne
sený, bol predsa dnes niekto odsúdený. Je
to mestský režim, ktorý túto ztratu mestu
zapríčinil. Pre laikov je situácia celkom
jasná. Popper dostal štvrť milióna korún,
ale nevyúčtoval a 148.000 konín mestu ne
odviedol. Peňazí žiadnych nemá a
miliónovým majetkom svojich
detí nedisponuje. Mestu škodu ciena
hradí, i keď bude odsúdený. Otázka, kto
bude vyzvaný, aby túto škoidu nahradil
ostane asi nerozriešená.

Bratislav (315.8) 16.30 Zábavný koncert. —
18.00 Mládeži. — 18.50 Prednášky. — 20.00 Ve
selá hodinka. Recitácie. — 20.50 Komorná hud
ba. — 21.30 Lanclsberg; Súdobé rozhľady.

Viedeň (517.2 a 577) 12.00 Koncert podľa hlá
senia. — 16.15 Odpoludňajší koncert. ,— 18.20
Deťom. — 19.30 Morseova telegrafia. — 19.30
Prednáška hospodárska. — 20.05 Ľudový pred
náškový , večer. Koncert. Na to ľahká hudba.

Ovocie, zelenina, zem. Jablká —.—,
hrušky —.—, slivky sušené bosenské v bed
liach 70/75, 675—"700, bosenské 90/95
559—576, vo vreciach 480—640, orechy
slovenské 650—750. rumunské —, cibu
ľa slovenská —, maď. —. egypt. —, cesnak
slovenský —, zemiaky jedlé, ružové —,
nové 35—40, žlté nové 45—50, Woltmann, prie
myselné —, škrob a škrobová múka veľpríma
275—390, zemiaky biele —Woltmann j^d'lé

Veľmi dobre sudcova! predseda bratislav
skej odbočky p. Beneš.

Rím (449) 17.45 Koncert. — 31.10 Symfonický
koncert. Rezerva Bratislavy zvíťazila nad Donau

stadt I-a 3 :1.
Maďarské majstr. zápasy. Makabea—P. T.

E. 4:3. V. A. S. — Kabelfatorik 3 ; 0,
Nové Zámky: Ligeti Bratislava vybrala nad

É. S. E. 6 : 2.
Rapid Bratislava, majster maď. sväzu bol

porazený v Komárne od K. F. C.
Síredoeuropský pohár Slávia Praha—Uj-

pesti 2 :2. Hrané v Budapešti Hungaria poráža
Beogradskí 4:0!Ostatné bez zmeny.

(Sedria v Bratislave). Praha: Sparta—Č. A. F. C. 1:0, Gechoslovan
—Košlŕe Rapid Praha 2 :1.

Pardubice D. F. C. Praha—Pardubice 2 :0.
Brno Židenice—Cecíhie Karlín 6 : 4.

1. Kto chce maf 7drav> fjr
dobytok, veľký úžitok a
bezplatnú obsluhu do
bytka, musí si zariadiť
naše samočinné napájadlá.

2. Vodu zavádzame až do stajne.
3. 20ročni záruka za dobré fungovanie.
4. Žiadajte cenníky, objasnenie úplne bezplatne.

V Bratislave, 29. augusta.
Bratislavské mestské zastupiteľstvo usnie

slo sa v roku 1924 zahájiť protidrahotnú
akciu a umožniť obyvateľstvu nákup lacné
ho mäsa. Povolilo preto dvom mäsiarom,
Kalmánovi Popperovi a Jozefovi Rezsuchovi
250.000 korún na nákup dobytka, aby mohli
predávať mäso lacnejšie ako druhí mäsiari.
Bratislavské obyvateľstvo vtedy túto dra
hotou akciu nepocítilo, ale pocítila ju mest
ská pokladnica, do ktorej sa vrátilo miesto
250.000 korún len asi IOS.OOO korún, ktoré
horko-lfažko zinkasoval riaditeľ mestskej
tržnice Mihály. Kde osíaly ostatné peniaze,
nikto nevie. Obecné zastupiteľstvo po dlhých
odkladoch urobilo predsa trestné oznámenie
na ohooh mäsiarov, z ktorých Rezsucha bol
členom 'zastupiteľstva za stranu kresť. so
ciálnu.

D. S. V. Brn o—Brúnner S. C. 3 :3.
Malacky D. S. K. Brno—Malacky 4 :2.
Viedeň Wacker—Raipid 4 :1, W. S. C.—Vien

na 1:6. Admira—Hak-oah 4 :’2, Simmering-
Hertha 2; 1.Bratislava, Rybné nám. c5. 11.

Rladn cestujúci hláste sa, Veľký zárobok. v;2062

Súbeh.
M 1ADÍO // Rada mesta Žiliny obs-adí u mestských ve

rejných podnikov v smlUvnom pomere ve
dúceho účtovníka, perfektného bilancisíu. obo
znalébo v daniach a samostatného organizáto
ra. Služobné pôžitky díľa dohody. K písomnej
žiadosti uchádzača nech sú priložené opisy:
vysvedčenia o absolvovaní obchodnej školy,
rodného a domovského listu, vysvedčenie za
chovalosti a preukaz o doterajšej praxi a za
slané mestskej rade v Žiline do 10. septembra.

Bratislava (300) 17.15 Dr. O. Faust: Z dejín
Bratislavy. — 17.35 Inž. P. Hopko: Spôsoby ob
medzenia úhorov na Slovensku. — 18.00 Kon
cert salónneho orchestru R. J. 1. B. Smotana;
Potpourri z op. »Dalibor». 2. G. Puccini: Pot-
P'ourri z op. »Madame Buterfly». 3. G. Bizet;
Potpourri z op. )>Carmen». — Í9.00 S. r. z Brna.
Prenos z Nár. divadla v Brne. L. Janáček; »Jej
pastorkyňa». — 22.00 S. r. z Prahy. Zprávy
CTK. — 32.20 S. r. do Prahy: Prenos z kaviar
ne Redoute.

polčas 3:0.
Bratislava, 28. augusta.

Okrem zápasu Bratislava—Sparta, bol tento
mátoh jedným z najzaujímavejších v tohoroč
nej sezóne. Dôkazom toho je. že Slavia behom
15 minút vytiahla sa zo stavu 0:5 na 4:5! a
znamenitý íinisch Bratislavy, ktorá po štvrtej
bránke Slávie akoby sa zobudila a zvýšila tem
po ohromným napjatím a vedela zvíťaziť.

1327. Mestská rada.

Hlavné pojednávanie konalo sa až dnes
pred trestným senátom tab. sudcu dr. Ka
večku. Rezsucha medzi časom zomrel a pre
to objavil sa v súdnej sieni dnes len Popper.
Behom pojedávahia sa však ukázalo, že
hlavným vinníkom je mestsky
režim a neuveriteľná ľahkomy
seľnosť, s ktorou sa v tejto veci na rad
nici postupovalo. Popper tajil akúkoľvek vi
nu a dokazoval, že nič nezarobil, ale dopla
til vraj ešte na celú mäsovú akciu asi 42.000
korún. Jeho vinu mali dokázať mestskí
úradníci, ale tí nemohli udať nič podstatné
ho, čo chcel súd počuť. Smluva s mäsiarmi
bola robená, až keď už* máli peniaze, kontro
la nebola žiadna, nikto nevie koľko za mäso
utŕžili, či zarobili, alebo doplatili. Na 'zákla
de týchto svedeckých výpovedí bol štátny
zástupca dr. Muric nútený žalobu odvolať.
Súkromný zástupca obce dr. Prónay však

Licitažný ©inam*Košice (1870) 19.00 DrV. Mierka; Zo slovin
skej literatúry. — 19.15 Zprávy CTK. — 19.25
Koncert sólistov.

Vznikajúce výkony podali obe mužstvá, cez
to, že niekoľko minútová stagnácia musí ovlád
nuť každé sehalepšie mužstvo, ktoré potrebuje
niekoľko okamihov k posile, aby znovu sa pu
stilo do urputného boja. Úlohy si obidva kluby
vymeniily behom polčasov. Slávia v prvom,
Bratislava v druhom akosi sa držaly v defen
zíve. U Slávie vysvetlujem to akosi studiumom
slabín Bratislavy, ktorá ale bez ohľadu strie
ľala góly a rola čo najpeknejšiu hru.

Dňa 6. septembra 1927 o 10. hod. predpolud
ním v obci Gajary bude sa odpredávať <k»má

• ce zariadenie, motorové kolo a oborávač (pluh),
ktoróžto movitosti možno pred dražbou na
mieste prezrieť.

Bližšie viď na súdnej doske okresného sú
du v Malackách.

Praha (348,9) 11.00 Predpol. koncert. — 11.45
Zemedelský rozhlas. — 12.00 Čas. signál. —
12.00 Zprávy ČTK. —

* 12.10 Reprodukovaná
hudba. — 13.15 Rozhlas pre priemysel, obchod
a živnosti. — 13.30 Zprávy burzové. — 16.30
Prednáška. — 16.45 Zprávy burzové. — 16.50
Zemedelský rozhlas. — 17.00' Odpoludňajší
koncert. — 18.00 Nemecké vysielanie. — 18.15
Prednáška. — 19.00 S. r. z Brna. Prenos z Nár.
divadla v Brne. Lecš Janáček; Jej pastorkyňa.
— 22.00 S. r. do Brna a do Bratislavy. Časový
signál, poeled. zprávy ČTK, prehľad denných
udalostí, zprávy športové a divadelné. — 22.20
S. r. z Bratislavy. Prenos z kaviarne Redoute.

Brno (441) 12.15 Poludňajší koncert. — 14.30
Pražská peňaž. burza. —17.15 Ženská hliadka.
— 17.35 Nemecké vysielanie. — 18.00 Správny
čas. Zprávy pre zemedelcov. — 18,20 Prednáš
ka. — 19.00 S. r. do Prahy a Bratislavy. Úvod
k vysielaniu opery. — 19.15 Preno'S z Národ,
divadla v Brne: »Její pastorkyňa*, opera v 3
dejstvách od L. Janáčka. —32.00 S. r. e Prahy.

Londýn (361.4) 18.00 Ľahká tanečná hudba.
— 19.00 Prednášky. — 21.35 Sbcr a orchester
stanice. — 28.30 Tanečná hudba.

Okresný súd v Malackách, cdd. L,
dňa 25. augusta, 1927.

V druhom polčase opäť to bola Bratislava,
ktorá odpočívala po dobytých hrankách a ne
chala si streliť 4 bránky. Po týchto ale sa
vzchopila a držala súpera v šachu až do konca.

Dňa 6. septembra o 15. hodine v obci Zá
vody, bude sa na verejnej dražbe odpredávať
1 krava. Bližšie viď na súdnej doske Okresné
ho súdu v Malackách.

O výkonoch jednotlivých rad. U Bratislavy
bol na výške situácie útok, vedený Csambalom
v prvom polčase (po prestávke Príbojom) bol
úžasne hbitý a strelecky pohotový.

Nemôžeme chváliť jednotlivcov, len celý
útok — ktorý hral priamo skvele. Prágar v

Okresný súd v Malackách, odd. I.,
dňa 24. augusta 1927. 02600

É
I

hosť... rys rodiny snáď, ktorý ostatne ešte
zistím, ak vám je možno ponechať mi túto

podobizeň."

Paríž (1750) 16.45 Koncert tria stanice. —

20.30 Výber z Massenetovej opery Sedliak ga
valier.

Prečoľ"„Nie, nepil som ešte
Zakoktala:Berlín (483.9 a 566) 18.30 O knihách. —19.05

Prednášky. — 20.30 Symfonický koncert.
Viedeň (517.2 a 577) 11.00 Koncert. — 16.15

Odpol. koncert. — 18.20 Prednášky. — 19.20
Esperanto. — 20.05 Ľudový koncert.

„Až do dnešného večera áno. Vrátite ju
Mazerouxovi, ktorému dám ostatne rozkaz,
aby sa s vami dohodnnl o všetkom, čo sa tý
ka veci Morningtonovej.“

„Nuž?“

Rozhovor bol ukončený. Preffekt odišiel.
Don Luis odprevadil bo až k bráne.

Perenna vyskočil so stoličky a teraz oh jej
chytil ruky s desnou prudkosťou.

Bratislava (300) 17.00 Koncert cigánskej ka
pely Karta Môžu. Na programe hlavne sloven
ské ľudové piesne, moderné tance. — 18.00 Prať.
J- Mišlkuv; Slovenský naukobeh pre Maďarov.
— 18.20 Dr. Ján A. Wagner; O astronómii. —

18.40 Zemeidelský roahlas, čas. aprávy. — 19.00
S. r. z rPahy. Prenos zo Stavovského divadla
v Prahe. A. Tomas; »Mignon». Ctk.

Košice (1870) 19.00 Zemedetoký rozhlas. —

1925 Koncert sólistov.
Praha 1348.9) 11.00 Reprodukovaná hudba.

11.45 Zomedeiský rozhlas. — 12.00 Poludňajší
koncert. — 13.95 Rozhlas pre priemysel, obchod
a živnosti. — 13.15 Trh práce. — 13.30 Zprávy
burzové. — 16.30 Detská besiedka. — 16.45

Zprávy burzové. — 16.50 Zemedlský —

17.00 Odpoludňajší koncert. — 18.00 Prednáška
18.15 Nemecké vysielanie. — 19.00 S. r. do Brna
a Bratislavy. Prenos zo Stavovského divadla y
Prahe. A. Tlhomas: wMignon». Dej v dvoch dej
stvách v Nemecku, tretie v Italii, okolo r. Ii90.
— 32.00 Čas. signál, po.sk zprávy Čtk., prehľad
denných udalostí, zprávy sjport. a div.

Brno (441) 12.15 Reprodukovaná hudba. —

14.30 Pražská peň. burza, ®právy povetrnostne,
Čtk. šport, a div. — 17.15 Besiedka pre dospe
lejšiu mládež. — 17.35 Nemecké vysielanie.- —

18.00 Správny čas. Zemedelské zprávy. — 18.20
Prednáška. — 19.00 S. r. z Prahy.

Londýn (361.4) 19.15 Händlové suity pre kla
vír. — 19.30 Pestrá chvíľka, — 20.50 Prednášam
w 22.00 Židovská hudba.

Paríž (1750) 16.46 Orchestrálny koncert. —

Večerný koncert.

Ale na rohu sa pán Desmalion obrátil
riekol proste:

„Otrávená? Čo to hovoríte?! Ste si toho
istá?‘-

„Zachránil ste mi dnes ráno život. Bez vás
ten lupič Sauverand ...“

Napriek tomu, že sa vedel ovládať, desil sa
ešte dodatočne. Znajúc desné účinky jedu, po
užívaného vrahmi, proti ktorým bojoval, vi
del mŕtvolu dozorcu Yerota, mŕtvoly Hippo
lyta Fauvillea a jeho syna, vedel, že hoci je
navyknutý znášať značné dávky jedu, nebol
by mohol uniknúť razom usmrťujúcemu účin
ku toboto jedu. Tento jed nikoho nešetril. Ten
to jed usmrcoval a to bezpečne, neodvratne.

„Áno, viem to, to sú veci, ktroé sú pre vás

obvyklými vecmi. Predsa však prijmite moju
vďaku.“

A policajný prefekt pozdravil, ako by bol
veru pozdravil dona Luisa Perennn, španiel
skeho šľachtica, hrdinu cudzineckej legie. Čo

sa týka Webera, ten, majúc ruky vo vrec

kách, prešiel tade s tvárou hafana, opatrené
ho náhubkom, vrhajúc na odporcu pohľad
hroznej nenávisti.

Mladé dievča mlčalo. Don Luis rozkázal:
„Ale odpovedajte predsa! Ste si toho istá?“
„Nie ... napadlo mi to len tak ... pred

tucha ... určité sbody
„Do paroma!" pomyslel si don Luis.

niekto, kto, až sa naskytne príležitosť, nr

iste nechybí.“

Človek by bol povedal, že ľutuje svoje slo
vá a že ich hľadí napraviť.

196

Mmsf prelftt AtSantského oceánu.
Prš istá ©ls@3© sveta. — Mový výkon.

MsrstawMfeme
v Komárne a na
bralisSavskonr

BiraäisBa’íiská mestské
fäospodársSv® pred súdom.

Mišov & Zednik

SkwsSá hra i. d S. S. K. Bratislava.Program na utorok dňa 30. augusta.
S. K. Moravská Slavia Brno porazená 7: i,

Perenna odpovedal:

ste nalieval... vo-„Yoda vo fľaši, z ktorej
da v tejto fľaši..

„Táto voda je otrávená".Program na stredu dňa 31. augusta.

„Ale, pán prefekt,“ ohradzoval sa don Luis.

„Vidíte, vidíte ..zvolal, chcem predsa ve-

ZO SÚDNEJ SIENE

ŠPORT

Licitaený §iiint.

193Maurice Leblanc: ZUBY TYGRA
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f3a MUDr mtavskí Junkora
HVIEZDA VMURMÝCH REVUl S I c®SgS^,"id«Ž^Ä

(Súboj dvoch žien.) Napínavé filmové dielo zo S ||života vznešenej spoloén. londýnskej v 7 diel. I H J’f»ceá®ííSs#«B s3P>fntSäs, Szss.-
V hlavných úlohách: Kathleen Cliford, BertLytelJ y $s>wwSíria «a fs&žmé tcSisrítspSšvj

Marion Nixon | H T%w* M Kk Mf?rc paaBrfÉ«J<ež I f W m 306

Začiat. predst. 7, */»9, v nedeľu 1
j i5., 1

| 3
7. )

‘/ s 9. h | | EM. ASISTENT UNIV. KLINIKY

letne kino aolon
N'ÁMF.STIE republ KY 8

30. augusta (utorok)
M@iT IÍZDY€M®V

II. epocha.
Historický dobrodružný film. Nádherné snímky |

Iz

Benátok a okolia. V hláv. úl.: Luciano Albertmi. i
Äc nraäl««Sež encivčk&díwié.

Predstavenia o 7. a 9,, v nedelu o 5„ 7. a 9. h |
Predpredaj .stkov v trafike i. Sčepána, Rybárska brána D j|

’
- ~ toir lUU\a <1 UO.UL Civau.

adm. i č. 113”. Mlyn nachádza sa v Hra-

Samostatná kuchárka, Mlyn i

// iCIWJ EEPUTÄ mč.
'

' 1827 č. 39—3 ' 398

Originálne ozimné žito (pšenicu)
Horaviu IsioMlasä šdanické

šľachtenie ponňka
Cukrovar Kelšany.

''illlilí*

Drobné oznamy
yisz &atax*j administrácia odpovie ien v tom páde, Keď |e znamka na odpoveď priložená

!

Na inzeráty „groel xvtcs.S:$t‘3»a‘‘ adresy neudávanie-
1

02680C. 1189-1927.

Verejný súbéh.
iRada mesta Nové Zámky cestou verejného

súbehu zadá prácu opravy asfaltových chod
níkov.

Ofereofi majú , e voj é naMdky najneskoršie
do 6. septembra 1927 o II. hod. do me«st. poda
tslhe č. dvier 5 na tlačive, mestom vyho-to ve

nom podo f. Na neskorej došlé náibídky nemož
no brať zreteľ. Tlačivo možno dostať na mest
skom dome č. 5 za 5 Kčs.

VŠETKY TLAČIVÁ AKO: PROSPEKTY, LETÁKY, KATALÓGY, PLAKATY ATT).

ZHOTOVÍ VAM V DOBE NAJKRATŠEJ A V CENÁCH ČO NAJLACNEJŠÍCH

SLOVENSKÁ KNÍHfLAČIAREŇ
RUŽOVÁ 12. TELEFÓN 92.

Nové Zámky, dňa 24. augusta 1927.

Mestská rada.

Predám mMi
lebo dám do prenájmu, no- °

vý rodinný dom v Petržal
ke, 'pozostávajúci z 2 ’žleb,
kuchyne, kúpeľne predsie- s

ni, spižiarne, pivnice, elek- "ti

tr. osvetlenie zavedené a J

záhradky, Adir. y adm. t. t

Kúpim auto
malú Ta ru. zachov. Zn.
„Hneď“ do adrn. t. č. 1839

Zdarma zasielaPre môjho syna hľadám
miesto za učňa do obcho
du na celé zaopatrenie. Má
3 mešt. školy a zná per
fektne slovenský. Obchod
miešaným tovarom, strižný
a iný. Adr. v adm. t. č.

soznamy technických a
iných zaujímavých kníh
J uľ.iUS Kučera kníhkupec
tvo, Bratislava Dlhá ulica

I

Vefkostatkv
v župe Gemerskej 600 ma- c

-

ďarských Már, výbornej Veľkostatok
pôdy, siaťba, seno. slama veiKosratoK

inventárne. Hneď pri sta- v župe Gemerskej 360 Kat

nfci a mesta. 200 maďac- jutár pri stanici a neste.

ských nitár veľkostatok, 280 maďarských utár v

dobrej pôdy, dobré pod- meste, výborná pôda.
mienky. Okrem *oho viac Okrem toho viacej men
menších a väčších prenáj- šíoh a väčších prenájme-

Pohlavná slabosi Ä ÍSsÄ
var., rozšír, žil, kožné neni. rheumatizmus a syfilia
lieči,vyzkúša meth. špecialista dr. Linhardť, Praha l
Celetná

1
č. 2. u námestí Ord. 7,-7. h. aj v nedeľu.

ffotaSkdk&Sfcaa
ma 3 imxcvits_ J, | IHÍd ti illlCiO'Wf* Jj'-'VJ

'
líci.VI d i -“

.
L®8“1 dievka. , ÍUtt ár veľkostatok, 280 maďarskycn irtar v

znajúca domáce prace. dobre . dobré meste, výborná pôda.
prosí <± dámy o m.esro m,ienlk Okrem *oho viac Okrem toto viacej men
v menšej doinaonosti .ba mengícb a väčš;ch prenáj. šíoh a väčších prenájme
za Rcs 30.— mesačne Aar. mame_ Pripojte spiatočné me a kúpime. Hercz, re-
Anna Kemovz Hhnsko, Kamiós D„ re- aJimá kancelária. Nové
Cechy, Komerasketo ulxa y

kance]ária, Komár- Zámky. 02698
iiyri noKov

wmm3 L ESCAUTZEMEDELCI
ROĽNÍCI

Dľa románu od Abbé Prévosta v 8 dieloch
Predstav, o 7. a o 749., v nedeľu: 1u6,7*a o 3

/ 49 .
h.

Pre mládež nevhodné. Vojenský koncert. Korm. ceny.
Pr-’dpr, lístkov v drooerii Frank, Laurinskô ul. 1

MALOROĽNÍCI

chcete PREDAŤ alebo02697no.

dalo KÚPIŤ
z dlhoročným vysvedlie- na stálej vode> v roka 1934

aaco ku
nim, prosí o miesto od 1.

(jpjne novo zarladený, na Hľadám izbu a kuchyňu Použite tejto poukážky
septembra bnď do menze, stáfe miet;e z ]ta a raž;, sa v Bratislave, alebo v Pe-
alebo do vacseho domu ve- predá> Okolo mlyna e 20 tržaíke. Zn. „1. september“ Iŕáni tri inzerty v DROB
dla panské.. Adr. pod zn.. mgrío prvotriednej ornej . . „ NYCH OZNAMOCH»rub
„Dohrá , hospodyňa d. Jg E, . Ä ™ SBŕtS t“SSJKS

Použite tejto poukážky

duíame, z« bez práce táto
Vata nabidka bude mat
úspechu.

g?'m-
í. c. i™ Mlyn nachadza sa v Hra- j)ve ygfjjé jzj,v

Perfektná slovenská chovišti 5 ininút od nädra- s]obodným pámm M pre.
korespondentka. zia. Cena dľa dohody. leo- ,

znajúcaTmadarsky ane- dor Beshár. Hrachov.šte najmú. Dunaja 16, I. po

meckyt rýchlia pisárka na pri Krajnom. 1819 schodic. lo-0
stroji, zmení miesto. Lá-

Poukážka výstrihnite,
prilepte ne dopíš na ktoroý
napíšte čo chcete predať,
alebo kúpiť Inzerát si sami
upravíme a pripojte tento
mtlý obnos Kč KV—
v známkach do doplso,
ktorý nám zašlite, do admi
nistrácie.

skavé nabídky ood zn.:
„UsJoviná“ do adm. t. č.

Kupujem
paradajky, zelenú papriku, hrachové a fazu
ľové lúsky la, V. Skuhrovský, Praha X1L,

(Vinohrady), Vocelova 10,

1847 H iľ g lodeny, módne látky vlnené

i i iCil SÄ všetkých druhov dodá
jasenné a zimné vzorky
zašle: us

Každý objednávateľ sa
zaväzuje, že nám oznámi
lístkom aký mal s inzertom
úspech.

Veníúrska ul. 8. Telefón 28-17
Samostatná kuchárka.zadali

z dlhoročným vysvedče
ním, príjme miesto k star
šiemu pánovi ako hospo
dyňa. Zn.: „Bratislava“ do
adm. t. č. 1S45

našich

Bamag-eSektrickýclií
vyfahovadiel po spôsobe prof. Gensel a Drp,

odbočka Bamay — Meguin M. — G.
\ Od 30. do 31. augusta (utorok—streda)

ICÚ1L© VALČÍKA
CYĎÍIIS 2C (vyšetrenie krvi) Salvarsan, Kft-Jl rilSLS J PAVKU i zastaraiú najnovšími in
jekciami, pohlavnú slabosť a kož. choroby lieči

B RATI S LAVA,Ul Baa Palisädova 61.

Filmová opereta. Dľa svetoznámej operety od
Oskara Straussa, V hlavných úlohách: Mady

Christiaris, Willy Fritsch, Xénia Desni.
S?r«e r«aiáíHeM wvemSkaeSmél

Predstav. a o 9., v nedeľu o 'IA, ’RS, a o 9, h
Pri priaznivom počasí posledné predst. v zahrade (blizko kaviarne Štefánia), ordinuje pre mužov

i ženy dopol. 8.—iH/a. hod. odpol. L—5b,
a v nedeľu oď 1 /S!9.—12. hod. 288

BRATISLAVA, STEFÁNÍ5C®A 3.
Páni: 11.—12., 4.-6., dámy; 6.— J /,7. hodiny.
Najnovšie injekcie, moderné metódy liebčy
starej kapavky, Zkúška krvi — Kozmetika.

Z jednoho okna videl vychádzajúci auto
mobil prefekta Desmaliona. Strážnici dali sa

Opakoval:
Slečna Levasseurová ... Florence Levasseu

rová... Ako sa len jej podobizeň dostala do

tobolky dozorcu Verota? A akým putom je
predčitateľka rumunského grófa, po ktorom
som sa ujal držania tohoto domu, spiata s ce

lým týmto dobrodružstvom?“

' hneď šľapajami podnáčelníkovými a opustili
námestie Bourbonského paláca. Bolo upuste
né od obliehania.

Ord. od 2, ďo 6. h. Wasser-
399 mannove reakcie, nove in

jekcie, moderna liečba
kapavky. Kozmetik a,

ultrafialové papršleky, massäže. Tel. 2929.

Pripomenul si príhodu so železnou oponou.
Pripomenul čláuok „Echa de France“, člá
nok, namierený proti nemu, ku ktorému ná
črtok našiel priamo na dvore svojho domu. A
zvlášť si spomenul na polovičku palice, pri
nesenú do jeho pracovne. A kým jeho duch
pokúšal sa jasne videť do týchto udalostí, kým
sa snažil presne zistiť úlohu, ktorú hrala sleč
na Levasseurová, jeho oči zostávaly upreté na
podobizeň. Perenna roztržité hľadel na peknú
kresbu úst, na kúzlo úsmevu, na rozkošnú
líniu krku, na nádherne rozvinuté nahé ra
mená.

„Doneste mi raňajky a povedzte slečne Le

vasseurovej, aby prišla ku mne po raňaj
kách“.

Bratislava, Sarshé Mýt© s. ®.
(nad Michal. Bránou.) Ordinuje od
dop. od 4—7-7. odp. Telefón 2218. B. Wasser
mann krvná zkúška. Moderne liečebné metódy.
Salvarsan. 282

Šiel do jedálne a sadol si k stolu. Vedľa seha
umiestnil podobizeň, zanechanú policajným
prefektom, a sklonený nad ňou pozeral ju s

najväčšou pozornosťou.
iaká r a p©ľ©s3nik

Ph. Mr. a 039Bola trochu vybledla, trpebu ošúchaná, ako
bývajú pobizne, ktoré boly dlhší čas nosené v
tobolkách na peniaze alebo sa váľaly medzi
papiermi, ale napriek tomu, obraz nebol me

nej presný. Bol to žiarivý obraz mladého diev
čaťa v plesových šatoch, s nahými ramenami,
s kvetinami a lístkami vo vlasoch, dievčaťa,
ktoré sa usmievalo.

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

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

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

V tom okamihu Perenna, ktorý hol samotný,
vznášal k svojím rtom pohár, ktorý naplnil
vodou. Ona skočila, vytrhla mu z ruky pohár
a hodila ho na koberec, kde sa rozbil.V jednom rohu boly vybledlo písmená, sotvä

čitateľné. Prečítal: „Florence“, krstné meno
’dievčaíino, bezpochyby. Hlavný redaktor Karol Hnšek. — Za redakcia

zodpovedá Svetozár Kresák. — Majiteľ čm.
podniky tiskárske a vydavateľské v Bratislave
— Tlačou Slov, knihílačiamo v Bratislava'

v
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Bratislava,

zastúpenie pre lloveniko
OLDRICH KCÍCSAM, KyiMP®LSCB

Ber.in-Anhaitischa Maschinenbau
Akfiengesellsohaft Dsssau

#peci«BÍfsá«i psie svjgpSkiSiíS
pohlavné a kožné choroby

J>r. .Memstikm
Bratisiava,\ Laurinská t.

,,Do práce teraz!“ zvolal don Luis. „Mám
voľné lakte! Všetko pôjde teraz parou.“ WIECiAUSTA PRi SYPHILSS,

jpaíkiíameazé a eka&ízé cfuavepl&tfZavolal komorníka.

K«Er M. HIMMER
EM. I. asistem umv. kliniky a zástupca

vrednostu kliniky

MliPr g.
Bratislava, Palisády e. 6®.

„Slečna Levasseurová“, zašeptal niekoľko
krát ... „Je to možné?”

„Vy ste pil? Yy ste pil?” povedala hlasom,
ktorý sa jej dusil v hrdle.

K DUNAJSKÉMU VEĽTRHU

Schuhmactier & Gunst

Adraln. Slovanského
Denníka

Dodávka krmiva
LESCália steliva.

Dvere sa náhle otvorily a slečna Levasseu
rová vošla do izby.

EEasanaga

II

Od 30, aug. do 1. septembra (utorok—štvrtok)
Veľkofilm Ufs,!

Lya <le Pult:, Wlad. Galdarow
vo veľk filme:

hornej technickej kancelárie


