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Qtfluhp bQPrní U Míli/ »yDOtD n V Lonbal: mesta a pod., takže som dostal sľub píuiavuajvaomm » miv. mCMC ll> vollW 80mnej bližšej informácie . ktorá mi došla
Pobúril som trocha našu ve- IV

v smysle priaznivom, bárs Myjava síubo
. * , y, * . .

1V ‘ vaia, ze kasarne sama postaví. — Treba
rejnosť zprávou, Že zem, voj. velí- Náš večierok, ktorým sme sa lúčili len z našej strany teraz urýchliť vyvla
teľstvo vážne pomýšľalo na stavbu s rovnošatou, bol myslím z celého nášho stnenie pozemku, ked už máme také šťastie.
kasární na OQ tnln vojančenia najradostnejší. Pn gram bol cel- A teraz nebudem opisovať známu cestukasami na Myjave. Mnohým sa toto kom voIne 80Stavený a vyplnený opäť do Jelšavy s nocovaním v Plešivel, naše
zdalo len — profesorským písaním, Spevnými čísiy, pri čom musím prezradiť, rýchló odovzdávanie všetkého možného a
ale vec bola veľmi vážna lohn že mňa ako vrchlíého „režiséra“ mohol ešte viac nemožného výzbroja v Jelšave,

.
’ dirigent nášho spevokolu pripraviť o ostat- odkiaľ sme spechali ako sme len najrých-

Myjava ponúkala dokonca sama nú špetku trpezlivosti, ktorá u mňa po- lejšie mohli preč a ozaj len asi dve hodiny
stavbu kasární a o Novom Meste pu8tl le

P ,
v kraj noni prípade, ako svojho nám tam všetko trvalo a my opäť starí

nad Váhnm hnln ?pm vni vaIHaI’ ôasu ri ÍDfŕimnora výstupe s „Pražským civilisti sme sa poberali na dráhu. Eštel vaiosn bolo zem. voj. velitel- židem . Nás čiperný kolega-dirigent lúčil trocha starostí mi zostalo s výplatou všet
stvo akosi zle informované. Ne- sa totiž s krásnymi očami ktorejsi spaní- kých 24 mojich druhov, čo mi u hospodár
budem opisovať ‘Vysvetlenia ktoré d ®vucby martinskej a nie a nie sa ho skej správy k vôli rýchlejšiemu vybaveniuľ J ’ dočkať, bárs bolo publikum a velmi po- všetko strčili za krk — pre mňa ale ssom na patričnom mieste podal, četní martinskí hostia dávno pokope. Mo- nemalým strachom, či na všetky tie prí
ale poviem toľko, že mi bolo sľň- j* m aesnádzam konečne urobil koniec br. piatky, doplatky, cestovné, diéty a už aj
bené oznámenie rozhodnutia ní- Figu™ (z Bošáce), ktorý sa pustil na lov strhnutie predplatkov — nedoplatím. ADene oznámenie loznoanutia pi za mI iym dirigentom a v minuté bol 8 veru veľa nechýbalo!somne. A to mi teraz došlo, Že sa ním nazad. Tak sa tni zdá, že ako ešte Oi pluku rozišli sme aj na všetky
vojanské kruhy predsa len rozhod- mládenec sa v veciach dobre strany a našou rozchodnou stanicou bol

nre Nové MeJto nad Váhom alo ľ
?

’
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? Zvolen. Od Zvolena sme cestovali do Vrú
ly pre Nove.Mesto nad Vahom, ale martinská povďačná — veru neviem! A tok už len dvaja. — Od Zvolena začalo
žiadajú urýchlené vybavenie zále- k/° ,

bo1 dlf'g4nt, teda už stiolo všetko. pr šať a prša i 0 aj do Nového Mesta, s rý-
Žitosti nozemku Túto rýchlu no- f

MedzI Sp^T^ la bol7 národné chlosťou vlaku stúpal aj Váh, ktorý napozemku u O lyc U po tance panej rcbil všade už známe škody. Do vlakumoc žiadajú prirodzene od mesta Riegreye), a .na koniec moj pristupovali záložníci, ktorí išli na cviče
a je na nás, aby sme aspoň týmto !ľ

v/, výstupy ktorým som sa menom nie a 0 tlačenicu nebola núdza. VyskytloÍ .
’ /, / . všetkých kurzistov lucil tak s našimi ve- 8a a : dosť nemilveh nríhnd Od Lučenca

sposobom preukázali nas záujem litefmi a Inštruktormi, ako aj s vojančinou. išli ia vďjnu maďarskí^^H
O trupu, ktorá je najbohatšia u Naiadil som rozlúčku — do humoru, pri- napití, takže došlo aj k malej rvačke me

voiska lebo SÚ k nei vvberaní k
f
lmc

ľ-luc charakteristické vla- dzi nimi a vo Zvolení aj polícia mala svojska, lebo SU k nej vybet mi staost, našich inštruktorov a veliteľov, nimi robotu. Zda sa , že povahu ne.
vojaci tak vzdelanejší ako aj bo- takže radosť nad ich „vyťahovaním“ na vedia zapreť nikde.
hatší. Prof. Fr. Loubal. “ e

n
m

t
a
i
a ale-väčšinou jej ro- Vo vlaku od Žiliny až po Ilavu malizime len ten, kto všetko s nami preži- 8me opäť príležitosť pozorovať zábavu jedva

.
Nemohol som sa rozlúčiť aj s oby- nobo podnapitého takzv. Slováka-Iudáka,

Vojanské cvičenia. vatelstvom martinským a aby bolo na ktorý síce tvrdil o sebe, že neni Slovákom1 všetky strany tu jasne, tu len s vážnymi 0 d Prahy, ale Slovákom pod Tatrami, ale
15. augustom začínajú väčšie občanmi martinskými ponechávajúc rôzne hovoril tak „krásne“ slovenský, že radšej

vojanské cvičenia a síce dľa jedno- vzorľnášhíf dhigľ/ta 'T-v *? láÍV0 ~.0jlj op
í)
osti maďar‘

... , u ... „i „ — . vzoru nasno aingenta spevokolu. sky. Z jednoho kováčškeho robotníka robil
thvych divízii. Od vaesieh.cvicem, Koniec koncov po príležitostných pre- si však také úškľabky, až tento nemohúc
ktoré boly na tento rok chystané, Slovoch p. generála L Prchalu, posl. Va- sa vyhnúť jeho nepekným útokom skočil
sa z dôvodov finančnvch upustilo ľ°T

VIC
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sfcarostu mesta Thurzu a veli- naňho, chytil ho pod krk a poriadne vysa Z OOVOdOV imancnycn upustilo. teľa kurzu nastala prava rozlúčková zá- f iia8kal. Zakročil konduktér a opilóho tzv.
Aj naše mesto navstivily UZ dva hava. Od ktorej daktorých nevedelo odlú- Slovenského „vlastenca“ pekne v Ilave z
pluky a síce: 23. a 39. Jedno však Clť a "‘ vycbáazajnce slniečko, bárs toto kupé vyložil a robotník sa potom ukľud
zarazilo a to : naše obyvatelstvo - ?fľ iŕÄHľ ““i

B
ľ lot 'f v dob/ ™ “ž P» P01 ’

- • - ii m v min - nnancu pravé Dol od- nočnej, kedy sí od výtržníka potom odovsem nie všetko. Sťažovali SI to- cestoval- V sobotu ráno sme nastúpili dýchlo celé ku f,é a bolo povdačné rozhne
tiž ubytovatelia vojska na neocho- ešte k oficiálnej vojanskej rozlúčke, po- vanému robotníkovi, že mu ich niekoľko
tu, s akou ša im u nás o ubyto- S’S “it!dr"-T Veru 8lde “ 5l»''8k ™ .laku

i . , i . , .. AT
p rusaym legionárom v jeho s rôznymi a rôznymi ľudmi a povahamivanie vychádzalo V ustretie. Ne- aute, majúc v mene kurzu mnohé veci Myslel som, že by sa za takého obrancu

viem takúto neochotu pochopiť a vybavovať, ako poďakovanie ruskej u- svojej „politiky“ hanbil aj sám posl Hlinka
bolo by dobre konštatovať, ktorí l K? jeh°

f
sJfnec si -presune

takú neochotu oproti vojakom-ľu- náš odchod do Jelšavy, takže som bol sníčky!
3

mnohé Tak'íľzdá'lo’dom prejavili a ako sa tí isti Cho- ko“ rad ’ z ® 0 p ° 1
|
tre

|L
e Í sa 8 namí že len toto vedel súvislej’šíe slovenský

valí za starého režimu. Pre budú- dali val”
a

tľk 'Martinu ako
ZV° leQU

rť
a

rmy leb° inšie mu vôbec neišío a aj na rozhne

enost dáme si na tieto veci pozor! kursn, ktorí" tZfÄfák
Je povinnosťou obce, aby dačo po- m

8tani«- - Fred r«z,“ckou
.

nadv iaza
!

dorazili sme s kol. Kubáňom do našej
dobného netrpela. vo vecf kasáS USÍ^Ióaie a tak sa vrátili celkom civilisticľ vo veci kasami, vysvetloval dobru vôľu kému životu u mňa - úfajme už navždy.
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Turej do Nov, Mesta n/V., odprevádzaná
súc šk. inšp. a ztadiaľto šla do Trenčína,
kde jej p. Ján Zeman, ev. konsenior dal
zase ochotne potrebné informácie. Redak
torka je nadšená pokrokom ľudového u
menia a čarokrásnym Považím.

Amerika, vraj, javí ochotu spolupraco
vať pri hospodárskom znovuvybudovaní
Európy. Donútila k tomu Ameriku asi tá
okolnosť, že Amerika týmto spôsobom
chce dostať svoje dlžoby od Európy za

platené. — Teda z núdze ctnosf, ale aj
takú musíme v našej núdzi európskej vítať!

Krupobytie a dáždové prietrže mračien
zastihly Prahu a okolie rieky Berounky,
ktorá ničila mosty, trate železničné, ba od
nášala aj povozy, stromy a pod. Takéto
búrky zastihly tiež Nemecko, kde odná
šaly aj strechy. Ešte horšie riadila búrka
v Holandsku, kde nabudia tvárnosti cykló
nu, ktorý smetaí z povrchu celé dediny,
ničil telegrafné a telefonné spojenie a po
hrabil veľa ľudských životov. Zdá sa, že
na Európu prišly tento rok nové strasti po
válečné, zapríčinené samou božou prírodou!

— Učiteľstvo škôl. obvodu novom,
malo dňa 10. augusta t. r. v Nov. Meste
nIV. dôvernú poradu za predsedníctva J.
Cifru, r. kat. učiteľa z Podolia a Antona
Vosátku, r. kat. spr. učiteľa zo Šarfie,
ktorý prišiel čo poverenec Republikánskej
strany zemedelského a maloroľ. ľudu a
vysvetlil situáciu neštátneho učiteľstva a
zdôraznil súrnu potrebu organizovania
učiteľstva v škôl. odbore Republikánskej
strany. Prítomný bol aj okresný predseda
a obvodný tajomník Rep. strany okresu
novomestského. Prítomné učiteľstvo pre
hlásilo, že bude podporovať jedine Rep.
stranu, ktorá sa za učiteľstvo stále zasa
dzuje ~ír ho podporuje. Prehlásilo, že dňa
25. aug. t. r. príjde do Bratislavy manifes
tovať na valné
a učiteľského odboru Republík, strany.

Je pozoruhodné, že o tejto otázke rôzni
ľudácki politikovia najradšej sa shovárajú
s redaktormi „Prágai Magyar Hirlapu“.
Teraz mal tam opäť rozhovor známy ľu
dácky senátor (evanjelik) dr. Janko Mu

droň, ktorý prehlásil, že Slovensko už
autonómiu má, ale že druhí (Češi) pre
kážajú Slovákom, aby mohli plno využil
svojich práv. — Teda toľko hľadania au
tonómie a ona je tu a my o tom ani ne
vieme! Škoda, že nám to p. senátor ne
povedal už skôr!

nemocenských pokladníc a podobných
ústavoov od dane úrokovej a centovej

z úrokdv kontokorentných.
Ministerstvo" financií výnosom zo dňa

2. červenca 1925 č. 47876/25-7b povolilo,
aby úroky z peňazí nemocenskými, úrazo
vými a baňskými bratskými pokladňami,
ako i všeobecným penzijným ústavom
resp. jeho zemskou úradovňou v Brati
slave (zák. číslo 484/1921 a vlád. naria
denia číslo 16/23 sb. z. a n.) na bežných
účtoch u peňažných ústavov uložených
boly oslobodené od dane úrokovej a ren
tovej srážkou u dlžníka (peňažného ústavu)
dľa zák. čl. VII. z r. 1883.

— Spoločnósť národov. Na sjazde Spo
ločnosti národov bude vraj Maďarsko za
stupovať gróf Apponyi. Ozaj nemohli si
páni Maďari lepšieho, spravodlivejšieho a
mierumilovnejšieho vybrať. A musí to byť
pri najmenšom gróf! — Inu je to v Ma
ďarsku a tam majú ešte dosial len grófi
patent na rozum! im to tam tak
dobre všetko ide! — Škoda, že mnohí
synkovia aj našich novomestských sloven
ských rodičov im tam prisluhujú. Toľko
si to na tú otročinu navykli?

Juhoslávsky min. predseda Pašič, kto
rý sa lieči v Kar. Varoch, navštívil nášho
p, prezidenta republiky, s ktorým konfe
rova! cez poldruhej hodiny. Min. predseda
Pašič bol vedúcim srbskej vlády aj po
čas svetovej vojny a mal styky ako taký
s naším zahraničným odbojom.

Povolené oslobodenie platí pre úroky
pripadajúce za dobu od 1. ledna 1925 po
čínajúc, z úrokov pripadajúcich za dobu
do 31. prosinca 1924 je teda nutno ešte
sraziť a odviesť daň i vtedy, ak sa deje
odvod dane za zmienené obdobie až v
roku 1925.V Číne občianske boje neutíchajú. Čín

ske robotníctvo je v boji s vojskom a
políciou. V Číne začína nadobúdať po ob

čianskych bojoch vrcholu hnutie bolše
vické. Čínski bolševickí emisári oblažujú
svojou prítomnosťou aj schôdze našich
komunistov a títo im za ich rečnenie vraj
búrlivé tľapkajú — asi preto, že im
a ich reči vôbec nerozumejú. V tom
je vraj komunistická naša strana najjed
notnejšía.

— Prof. dr. Kukula zomrel. Rektor
českej univerzity v Prahe, vynikajúci
chirurg a operatér-lekár zomrel. Bol to
ľudomil na slovo vzatý, ktorý svojou le
kárskou nadanosťou veľa bied zmiernil a
veľa ľudom život zachránil. Ale sám seba
predsa len nemohol. Bol 59 rokov starý
a trpel srdečnou vadou, ktorej aj náhlo
podľahol.

Pi tom však sa výslovne upozorňuje,
že priznané oslobodenie od dane rentovej
a úrokovej vyberanej srážkou má miesto
pokiaľ ide o úroky z peňazí uložených
menovanými ústavmi sociálnymi na bež
ných účtoch u peňažných ústavov a že
sa nevzťahuje na iné úroky podrobené
dani ôrokovej a rentovej vyberanej sráž
kou, zejmena nie na úroky z úsporných
vladov na vkladné knižky aľebo'z cenných
papierov a pod. Ganer. fin. riaditeľstvo.

— Budú voľby? Budú, ale neni ešte
dohodnuté, kedy. Má sa sísť ešte tento
mesiac parlament, aby prejednal upravenie
pôžitkov štátnym zamestnancom, predĺžil
zákon o stavebnom ruchu a upravil tiež
s konečnou platnosťou otázku staropen
zistov. — Veru je už na čase!

— Lužicko-srbská redaktorka v Nov.
Meste n/Váh, a na okolí, Dňa 12. aug.
prišla k nám, do Nového Mesta n/'Váh,
lužicko-srbská redaktorka „Serbského
Čašníka“ si. Mina Witkojcová za účelom
štúdia nášho ľudového umenia. Bola hos
sťom u školského inšpektora K. Treského,
ktorý ochotne dal jej potrebné informácie.
Z Nového Mesta n/V. šla na Starú Turú,
kde navštívila sirotinec a spisovateľku
Royovú. Dňa 13. t. m. vrátila sa zo St.

Otázka reštrikcie, toľko slovenskými
časopismi predebatovaná, je v slovenskom
školstve v tom štádiume, že sa tohto vô
bec nedotkne, — A teraz môžeme byť
veru zvedaví, čl naši patentovaní a aj ne
patentovaní autonomisti nepovedia, že je
aj v tomlo smere Slovensku inakšie ráta
né ako v historických zemiach. A veru
aspoň tentokráť by mali plnú pravdu!
To isté sa vzťahuje aj na Podk. Rus!

— Cestou nášho časopisu venovali
garb. pomocníci zo svojej letnej zábavy
na miestny odb. čsl. červ. kríža 8750
a na podporu Pov. Hlasov 15 -—. Pekným
príkladom slúžiacim garbiarskym pomoc
níkom, ktorí pri každej príležitosti pamä
tajú na ciele potrebné a zvlášť na ciele
humánne a národné, vzdávame srdečnú
vďakul

Dáva vám dobrých rodičov,
Dáva zdravie stálé:

Nedaj prístup bezbožníkom,
By nám uškodili

Vďaka Tebe, mocný Bože,
Za tie mnohé dary,

Len sa vždycky usilujte
Žiť ku Jeho chvále.

A ovocie našej práce
Nám neznivočili.

Ktoré si požehnať ráčil
Na našom chotári. Školu radi navštevujte

A pilno sa učte,
Poslúchajte učiteľov,

Vzdorom ich nemučte.

Popraj nám úrody schrániť
Do komôr, do škrichov:

Žitko, raž, jačmeň, plodiny Prosíme ťa, mocný Bože,
Našou prosbou tichou!VŠeliakého druhu,

20/V11.1925. M. Kiš|, uč. na odp. v Trenč.Robily nám pocit sladký, Rodu svojmu slovenskémuV srdciach radosť tuhú.
Verné zostávajte,

A potom cestou života
Statočne kráčajte!

Všetkému si vzrastu dával,
Dietky milé, vy slovenské

Milé, drobné dietky!
Všetko krásne zrelo,

26/V1I. 1925. M. Kišš, uč. na odp. v Trenč.Bo nad všetkým oko Tvoje
Vy ste rodu slovenského

Utešené kvietky.
Milostivé bdelo.

Zbožíčko je pozvážané Slovenská som ja dievčina
Od slovenskej matky,

Verná láska k slovenčine

Vzrastajte nám a zkvetajte
Sťa kvietočky jara:

Pán Boh vám dá, čo je treba,
Do stodôl, do stohov,

Len nám hó ráč zachraňovať
On sa o nás stará.Pred škodlivou nohou. To sú moje statky.\

Oslobodenie

Pašie u nášho p. prezidenta
republiky.

Prosba roľníkov.

Slovenským dietkam.

Slovenská dievčina.

Veľké búrky v Čechách,
Nemecku a Holandsku.

Amerika a Európa.

Čo je s autonómiou ?

Z Číny.

Reštrikcia v školstve na
Slovensku. Chýrnik.



— Legiobanka otvorila novú odbočka predbežne len ženáčom. O slobodných pá- jedna z najkrajších a najbohatších tokij-
Praha-Nusle, Riegerovo nám. č. 1. ďalej noch ešte nemám zprávy. Tí si to práv- ských Japoniek, Tsunokiki, že sa vydá
letnú zmenáreň Štrbské Pleso, Ľubochňa depodobne ponechajú v tajnosti, aby sa za člena kmeňa Suihoišov. Rodičia dievky
a Sliač, z ktorých niektoré už ďalšiu do- r

— tatko nedozvedel. Nebolo by ale od zostali však neoblomní a preto dievka
bu pracujú. veci, keby sa dal väčší pozor a dozor na spáchala sebevraždu. Rodičia Arisakoví

— Poďakovanie. Na zábave garbiar- „motýlov“, ktoré šarapatia v noci na mie- boli múdrejší, po dlhom zdráhani dali svo

skych pomocníkov 9. t. m. nadplatili: Fína stách nepovolaných. Myslím, že máme i lenie ku sňatku svojho syna.
Em. Fuchs a synovia 70—, Fr. Štefanovič na toto orgány povolené. 28.000 rubľOv za lojovú sviečku.
15 -

—, Ján Zongor 5 —, Leop. Gsro 6 —. * * * n . . , , , ,
K. Frostler a Šal. Herzog po 5 —. Za nad- U nás dostať kúpiť u jedného maza- Cisárovná Katarína, ktorá sama spra
platky touto cestou ďakujú usporiadatelia. "ného pána miesto púdru — „fedrvajs“ a vovala svoju domácnosť našla jedenkrát

— Z Maroka Franeiívskn h iin xr Ma to bez hanby a bez pomýlenia! To je v uctoch položku 28.000 rubľov za lojové
i t-

4rancu
.
z

.
boje v Ma maister nad maistrov čo 9 sviečky. Tato velka čiastka bola jej nároku proti Rďanom trvajú. Šťastie sa ale ma^ter nad majstrov co.

padna tým viac, poneváč vydala prísnya os! o A d el Knma odvrátilo, lebo
g zvedavv či je možné v štáte de- rozkaz, aby sa u jej dvora vôbec nesviezacma doznávať porážky, následkom čoho zveaavy. c

f J® možne v state ae
loiov/mi svieškami Dala vec wšedaktoré kmene nd neho ednadíiirt mokratickom, ako je naš, úradnej osobe, 11,0 sviesKami. uaia vec vyše

v . , . ® dpf
da

i
ň

', eksekútorovi, vylamovať brachiálnešuplíky triť a tu vyšlo na javo, že mladý princ,— Verejná zupna dvojročná škola v obchodnej miestnosti v neprítomnosti pozdejší cár Alexander, dal si priniesť lo-
P re 80C,| n°:zdravotn “ Pechvosť na ústave ma j iteia obchodu, aby sohnal eksckovaný jovú sviečku, aby si natrel rozpukané
M. R. Štefánika v Turc. Sv. Martine o- obnos . Posl8dne tento páa robí kd8ky perný. Lokaj, ktorý sviečku kupoval, za
tvorí sa dna 1. okt 1925. V škole vzde-

príliš „husárske“ a nebude od veci, keď PÍ*al do účtu 4 ruble, jeho predstavený
lavaju sa pracovníčky pre socialno-zdra- sa mu ))šabli gka » troška stUpí. Musí sa urobil z toho 200 rubľov a tak od sluhu
votnu pečhvosť zvlášť o mládež. Podmienky robif rozdiel j v úradnom počínaní, či kto k sluhovi, od úradníka k úradníkovi rá
prijatia sú: Doplnenie 18. roku do konca

dQ rána utečie a -j niekto ostáva do ži. stla suma stále výš až konečne najvyšší
roku 1925 a predbežne vzdelanie, t. j. vota daň platiacim občanom. Ak sa ta- dvorský intendant zaokrúhlil ju na 28 000
meštianska škola a absolvavatue dvojroc- kéto budú opakovať, postaráme rubľov.
nej rodinnej školy alebo inej jej rovno- sa

’
áležl)(& nipravní -x- žo sa námcennej školy. Prihlášky prijíma a na do- ť

.
5a n“m ,u,* , M miizow.

tazy odpovedá riaditeľstvo ústavu M. R. Ä Ako j® známo, jestvuje typh mužov,
Štefánika v Turč. Sv. Martine. ROZIfC. ktorí sa tešia zvláštnej priazni ženského

— Zo Starej Turej sa dozvedáme, že Predaj cárskej iatny. pohlavia. Prečo? Na to odpovedá Aogli
i tnm narobila vírhrira mnoho stnHw canka Jano Hawthornoná toto: „Ženy ne-
Tak vyvrátené bolo od koreňa stromov Petrohradské noviny uverejňujú veľkú môžu vystáť akúsy slepotu muža, ktorý
v obecnom lese v 60 katastrálne! nlorhe vyhlášku o predaji garderóby rodiny by- niceho nepozoruje a obľúbia si naopak
ako i mnoho ovocných stromv Zo všet- valého cára. Najprv budú predané osobná toho. ktorý zbadá najmenšiu zmenu mi

kfch strán počuť len chýrv desivé Ví-
šatňa bývalého cára' P otom štátne odevy lovanej ženy. Sú muži, ktorí nič nevidia

chdca a Dovodeň dlho ostanú v oamä i
cá

.
rov“y 8 mnoho drahocenných odevov a na týchto sa ženy najviac hnevajú,

postihnutých Je možné nahradiť všetkv bývalého cárskeho dvora. Medzi odevami Taký „slepý“ nepozoruje nové šaty, ktoré
škoďv SíadneSei? cárovninými je mnoho neobyčajne dra- ho majú uviesť do vydržiavania, nemá očiy

n
P

, \r n. bý ch toilet a je úmyslom vypredať tiež pre nový účes, žiadneho smyslu pre jejDotaz na Bratislavu. V „Sloven- cirkevné rúcha, ktorých sa používalo pri UOvý šperk. Keď sa ho opýta, ako sa muskom Denníku čítame že zalozí 1 sa tam slávnostných bohoslužbách v Zimnom pa- páči nový úbor, odpovie roztržito: „Do
„sloyenský hasičský sbor. V „Lidových láci. Medzi nimi nachodí sa na 74 draho- cela dobre“. A pozorujúc ju bedlive vra-Novinach zase dočítali, ze tam cenných arcibiskupských rúch, z ktorých ví: „Máš škvrnu na lavom líci“. Nechá-llbol založený

i
„česky hasičský sbor.— mnohé sú vyšívané pravým zlatom a si pristrihnúť najkrásnejšie mikado, podot-Z Podkarpatská nám zprávy o založení striebrom. Napokon bude rozpredané na kn e úplne nedotknutý: „Musí tobytzcelatohoto sboru nedosly, predpokladáme ale, 2000 úplných dvorských livrejí a mnoho pohodlné“. Iní mužovia naopak vidia všetže tam bude zase „rusínsky

.
Nedôjde prádla bývalého dvorského síužobníctva. ko na žene ktorú milujú,

z tohoto k medzinárodnému konfliktu ? Petrohradská „Krasnaja Gazeta“ tvrdí, že
Navrhujeme spojiť všetky tri názvy už teraz je veľká poptávka po týchto ve- Uoroiná hnunrita
aby bol vlk sýty a baran celý. ciacb . Mnoho, obchodníkov a sbierateľov L

1 novorna.
Z Dánska, švédska, Nemecka a Spoje-

Za obsah v tejto rubrike uverej. redakcianezodpovedá.

Novomestské weci ných Štátov ohlásilo už svoj príchod a „Je AsdUS Zachránený?“
pri prehliadke očakáva sa taký nával, že pi§e . ján očenáš..r.r,.r-r,.-,n n rn-.-.n n.n rmmr, ..'i n n
bo J0 HUtUO Vydať ZVláŠtUO predpisy R „ - , ., . 2 , , , , , . ...

Kúpim starý, ale zachovalý a prak- udržaniu poriadku.
Keď ale videl,že taký vedúci musí nielen

pracovať na stroji, ale i viesť ľudí, hoc mu
tický sústruh (hoblpong). Automatický ilstii čriewlc. bol p. Fuzák pridelený ako pomocník, s
Adresu sdelí redakcia. Jedna podnikavá firma sriadila na new- ktorým sa každodenne vadil stále jeden

, yorských uliciach cslý rad strojov na či- na
.

druhého nadával, až konečne Skotnický.-Li.i.i.v.n.i.ru-.r.-.-.-uín
stenie črievic. Stroje pracujú úplne sa- asi po 7. mesiacoch, ako sjobodný mladík,

Posledne sa n nás uiíma nová méda mostatne. Po vhodeniu predpísanej mince majúc ušetrené peniaze ešte z Ameriky,Posledne sa u nas ujíma nová móda
0tVoria sa dva rámce maiúce nodobu pracú zanechal a odišiel do Ameriky. Ostal

a o hodne nová a pre niekoho i veľmi Uy a zákaznľk saTám pos avi Všetko P- Fuzák. Rozumie sa, mnohí rfmesel
veľmi príjemná. No, pre mnohých — zvlášť uu ’

,
t“1™*111 * pm>iavi. v 801*" • nrn „n„„i:

ženáčov — tragikomická. Totiž: okolo ostatne obstara stroj. Najprv odstráni
boli’už znechutení keď videli také uvsnkíS

nal nnri Irlnnií nhlnkv isté dám v“ prach alebo blato s črievic, potom nanese b°li uz znechutení, keď videli také vysoké
pol noci klepú im obloky iste „dámy g kone5ne vyirgtí takj platy patričných „inštruktorov“ a tú ich

nadobudnú temer oslnivého lesku. Celá úbohú znalosť poťažne výkonnosť, ktorú
Moie všetko- ie národ môi táto °Perácia trva 40 vterín. Je to rez- “l® v

. .
Am ®r,ke> al

®,
tu

.
v 4s

.
duse si na

,
do’

V tnm sa teším vroíe
’ hodne u porovnaní s našimi čističmi črie- budaju, začali mnohí robotnici na p. Fuzáka

A nornmi láakrm nhiímam v *c rekord rýchlosti. zle-nedobre. Ja nemal som čo do činenia
A vernou láskou objímam j s technickým vedením, jedine čo som za

Aj Slovensko ce e. Kmeň prekliatych. neprítomnosti technického správcu p. Zidka
.

0*1 storočia boli Suihoišovia v Japon- z času na čas tohto zastupoval, na prácuTa«y» ® ltnoi 4a7°rlna. sko prekliatým kmeňom bez toho, že by dozrel a tu zastavovali ma robotníci a ho-
Vlasti nasej krasa, niekto vedel, pre jaký zločin predkov vorili, že: „počujte, p. Očenáš, kedy užťo ich straní moja mysel jpe j 0 aa n ícb brameno prekliatia. Od po- spravíte poriadok, či my máme poslúchaťGasto prechádza sa. kolenia k pokoleniu šírila sa legenda, že Fuzáka tak, ako Skotnickeho, veď za ten

tt .l tt -x * • tento kmí ft nese znameQie hanby na čele. plat, čo má p. Fuzák dostanete troch prvo-Vab’ ltra ’ Hron piesňou šumia Prekliati smeli uzavierať sňntky len medzi triedných robotníkov, ktorí sú experti naDušu moju tešia, sebou. Aí do roku 1871 zachádzalo sa strojoch a nie takýto a takýto ...“ výrazy.Do ich zvuku spev slovensky b nimi jako so zvieratmi. Ich mená neboly ktoré ja nechcem opisovať. Ja som viac
Veselý sa mieša. zapisované do mestských matrík. Od 54. razy odpovedal robotníkom, že neni som

. . v ,
rokov ovšem boli s nimi naviazané ob- technickým správcom, hlavným riaditeľom

Milujem ja naše vrchy chodné styky. Jak oznamuje „Excelsior“ a tak že sa nemôžem miešať tak ďaleko,
Aj krasné doliny : zamiloval sa teraz syn význačnej osob- aby ja robil poriadok. Žiadal som ich, abyTakmaju v

}
aať

.
svoju ľúbiť m stí prefektúry v Gummo Kikuji Arisaky sa obrátili na technického riaditeľa a tento,blovenske dievčiny l do mladej diovky z prekliatého kmeňa na že je povinný urobiť poriadok a povedal

29/VII. 1925. M. Kišš, uč. na odp. v Trenc. ňom Misako Sakuraj. Mimo to prehlásila som im viac razy, že p. Fuzák keď aj neni



aby sa vyhovelo americkému účastinárstvu

a aby aspoň jeden robotník ostal americ- m Wá ,,,, t % t .. . h fi > g a
J

m
ký v továrne, ktorý bol zakladateľom.

i|
Tf

JÉÉÉlify
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Kým pracovala firma a p. Fuzák tiež, rflwr] 'T W
nadával na svojho hlavného predstaveného, W -.'

že nerobí poriadok v dielni a že praští s It-šl - J i g -4 U R* I -I * J fe>í®J L* fl
V
J 148 M L*J JJ ipaj

prácou, poneváč že si predstavený p. Zidek, j
iné nezaslúži, len, vraj aby mu to veľké WTff^^^fT^W^rVftTfrBrlŕ^l
brucho nožom rozpáral, keď sa ale prestalo

pracovať, začal nadávať na moju osobu.

Prečo? Jedine preto, že v roku 1924. vo

februári, keď sa odbývalo valné shromaž- y obecnom dome Obce Hôrka. híhhhhbhss^^bsihh^mh
denie „Asdusu“, tak tento pan vzdal sa

Pod licitáciu 8padajúce nemovitosti
členstva v správe a to jedine preto, že

neinôžu sa odpredať niže polovice poťaž- jďf\.
cítil sám zodpovednosť, ako aj každý iný n0 dvoch tretín výkriínej ceny.
člen správy. 0<i, pravda, nikdy zodpoved-

Tí> ktorí chcú licitovat> povinní sú slo- M
“o®*1
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žiť ako odstupné 10°/o-ov výkričnej ceny jf'
1923, keď už toľko tento „inštruktor ír-

v hotovosti, alebo v cenných papieroch JĽrw\Wk&\ x V

fiál, že si ho robotníctvo nevšíma a ne- ku kaucii spôsobilých, počítaných podľa )\
rešpektuje, lebo ze nem poverený, tak ja kurzu určeného v 42. §-e zák. LX. 1881.
som ho sám navrhol v správnej rade, aby a to složif osob0t poz< kn. vrchnosťou vy- in^mSeSSmSBSS^m^
mu bola dana plná moc v odiele strojo-

slanej alebo tejto odo vzdať poistenku o
vom a aby bol vedúcim. Na čo hovoril:

predbežnom uložení odstupného do súd

„ja ďakujem p. Ocenasovi, že su taký las- neho depozitu_ Taktiež tí istí povinní sú
kavý a sa tak o mna starajú. Prijímam lícitacionálne podmienky podpísať. (§§ 147,
túto funkciu . (Pokračovanie buducne).

150( 170. zák. či. LX 1881. § 21. zák. ČI.

-
XL. z r. 1908.) _

I v *

0to.„ý .M .M.,e., e -,^tóatl2,AíS Do Južnej Ameriky
E 869/24. 2. sľubuje, povinný je podľa procenta v ý-

Výťah Uctiainého oznamu. ‘>ravideln4 ^loparnlkmi

V exekučnej veci exefcventa firmy
hneď >Si. v , t Hamburgu do Brazílie

Bernát Eliáš a syn proti exekvovanej D
/^V

na 10- unora 1925’

(Pernambuco, Babia, Rio de Janeiro,
Štefanovej Ondrejicka rod. Katerina Zá- / .- VCsK Santos, Paranagua, San Francisco doSS vymoženfe 960

8

požiadaj BANk|vM
ZÄVOD V. Äek A Sni, PIoHanopohs. Rio 0<ande do Sp.)

istiny a jej príslušnosti na nemovitosti, * Hamburku do Montevidea
ktorá je na území novomestského okr. Úradná regitimá«ia-JípvA'»t)8pekty obsahujúce dve 2 Hamburku do Buenos Aires
súdu obsažená v poz. kn. vložke Hôrka nové výhoiiy,

; losy hravé predávajú.

na meno Štefanovej Ondrejička r. Kate- Budúce odjazdy; Madeira H. júla

rina Záhumenský písaná V2 vl. ô. 107. A. Motorová loď Monte Olivia 16, júla

I. 1-7. m. Č. 127/1, 128, 13, 131/1, 255/2,
“ “ '

~T~.
“

Parník Antonio Delfino 22. júla
’ ú- j - Ohromne zvýšenie provisie

í. 600“m“a T}** 8

" Ä « 65 KS KTeloTíí “Ä ,"pk Č SSX Mnäti! 1 ltW W««*<MMlätlt
vykncnu C0HU 8 tynip žô dľdžbä 89 Q6tykä uzävrGné po 1. srpnu 1Q25. VyuctoväniG nä požití“ miMRUPCifft-UMMftfliiBPifiíci

pod C. 3519/907 v prospech Pavla Ondre- danie. Spoločnosť ruM za úplné vyplatenie provisie.

jíčka vloženého doživotného vydania.
Spoločnosť pre obchod cennými papiermi časo- PAROPLAVEBNEJ SPOLOČNOSTI

Licitácia bude o 9. hodine do- p ’ na
: „ D praha h., Havlíčkovo nám. 2.

poludňajšej dňa M. augusta 1925 Napravil & spol. Praha U. Mystikova 8.

i Banka čsl, légií, filiálka v Novom Meste nad Vakom f

I Centrála PRAHA. Telegramy: LEGIOBANKA. Telefón číslo 55. Prevádza všetky bankové

f Akciový kapitál: Kč 70,000.000. Rezervy: Kč 30,200.000. -IľX \
nnpnni/v- Bratislava, Brno, Duchcov, Hradec Králové, Jihlava, Louny, Kolín, Moravská Ostrava, Olomouc, Piešťany, . . . JUUuUUIXl. pizen, Poprad-Veľká, Zvóleň, Praha-Vinohrady, Libeň, Žižkov, Karlova 69., Latvijas Privatbanka, Riga, UtlFStíV Í0 RllStO Í Z RllSkS!

« Praha-Nusle a letnú .zmenáreň v Ľubochni, sezónnu zmenáreň Sliač. >

j Prenohodlieoávstevniv VysokýtliTatierzriadenéloly letnénndrny v staniciSi.Smoknvci.na ŠtrbskomPiesta Pomád
-nádražie, j

J* VKLADY. ÚVERY. BEŽNÉ ÚČTY. *J
i® ®:«

Clačí a za red. zodpovedá Dán Crnovský v Novom Meste nadVáhom,


