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STRAVA Tft^TÍ 

a e  Č E S K É  Z P R Á V Y .  
Příčiny našeho vystěhovale 

tví do Ameriky. "Národní Po. 
litika" uveřejnila tuto informa 
cv: "Na pasovém oddělení mi
nisterstva soc. peče leží touto 
dobou na 36,000 žádostí o vy
dání pasů do Ameriky. Dnem 
30. června t. r. budou opět o-
teivřeny závory vystěhovalectví 
do Ameriky. Tím opět vstoupí 
v plataost nový vystěhovalec-
ký kontingent. Kvóta však, 
jež připadne na příslušníky 
CSR, nebudě pro příští období 
činiti více nežli asi 1000, tak
že v úvahu mohou při jiti, jak 
s námi byk) sděleno, jenom pa
sy. vystavené již v dřívějších 
letech a to především jen pro 
ženy a děti, jichž mužové a 
otcoVé jsou již v Americe. Vy-
stědwyvaleckému problému ne
ubylo u nás nic na jeho ože-
havosti." — Nad takovými 
zprávami se musí člověk vždy 
zamyslit, co je příčinou toho, 
že se lidé stěhují ze své rod
né země. Nemůže se říci, že 
by to byl snad Tilad a bída, 
jež žernou lidi do Ameriky. Ten 
kdo má dnes na cestu do Ame
riky, ̂ není žádný chudák. Vět 
šími chudáky jsou ti, kteří a-
ni na tu cestu nemají. To, co 
dnes taková cesta stojí, také 
stačí na dušný život a dá se s 
tím leccos začíti a tak život 
zlepáiti. Do Ameriky jedou v 
první řadě lidé nespokojení 
kteří se domnívají, že Ameri 
ka je zlatý důl. Ale kdyby ti 
lidé doma tak pilně pracovali 
jak budou muset v Americe pra 
coVat, mohli by tén zlatý dul 
míti již doma. Ten zlatý dul 
má každý s sebou, jsou to pil 
né ruce a bystrá hlava. V dru 

íé řadě a většinou stěhují se 
do Ameriky lidé nerozumftí, 
kteří byli zlákáni buď hlou
pou chválou svých amerických 
příbu-zných, anebo nesvědomi-
tými agenty vystěh ova lec kých 
kanceláří, kterýmž nejde o nic 
jiného, než aby vylákali z li
dí peníze a dál se o své oběti 
nestarají, zda vůbec dostainou 
pas anebo jak se dostanou do 
Ameriky. Zdá se, že zde je vše 
chna práce na zamezení tohoto 
vystěhovalectví marna. Lidé 
propadli vidině amerického 
blaha, utvořené předválečnými 
lety, a za tou vidinou jdou. A 
s lidmi unikají nám milony na
vždy ze země, poněvadž naši 
lidé se nevracejí z Ameriky i 
když se" jim vede zíe, neboť 
se stydí a protloukají se tam 
hůř než doma. K odvracení té 
to vystěhovalecké horečky je 
kromě zlepšetní hospodářských 
poměrů doma potřebí též pou
čování, že pracovat se musí 
všude a y America více než 
jinde. 1 

Milionový odkaz. Na Smícho 
vě zemřela majitelka domů pí 
Anna Zelenková. Městskému 
sirotčinci na Smíchově odkáza 
la 5 domů a veškeré hotovosti 
jež se v pozůstalosti naleznou 
Deylovu ústavu slepců 30,000 
Kč, Ženskému spolku pro cho
roby plicní 30,000 Kč, Matici 
Školské 20,000Kč, Českému 
srdci 20,000 Kč, české dětské 
nemocínici 20,000 Kč, Jedličko
vu úsitavu 3000 Kč, chudým na 
Smíchově 1000 Kč, Ženskému 
výrobnímu spolku 3000 Kč. 
Všecky tyto odkazy pro dobro 
činné účely činí asi 3 miliony 
Kč. Pohřeb této šlechtené pa-

PROJEV SOUSTRASTI, 
Pod dojmem neblahé zvěsti o nenadálém úmrtí nasi 

vážené ochotnice 1 

PÍ. KlŽENY HRUDKOVÉ * 
•yslovujeme tímto těžce zkoušenému manželi 

P. ALBERTU HRUDKOVÍ 
a cele pozůstalé rodině naši nejhlubší soustrast Suďte 
ujištěni, že žal Váš vřele s Vámi soucítíme an v zesnulé 
jsme poznali družku milpu a všeobecně ctčaou. 

Skládá 'v 

/ DRAM. SBÓRMT. PLEASANT. 
Jmi IVumh, předseda, Marie Venci, tajemníce. 

mí, jež dožila se vzácného vě-
cu 90 let konal se v úterý 17. 

m. m. ze Smíchova na hřbitov 
vyšehradský. 

Zájezdy tloventkýph učitelů 
do Čech. Při návratu ze zájez
dů iposílá silovenské učitelstvo 
jednotlivých okresů hromadně 
srdečná poděkování minister
stvu školní a národní owvěty, 
že mu umožnilo navštívitá Ce
chy a poznati českou školu. Z 
telegramů, které jsou posílány 
ještě pod čerstvým dojmem 
bratrského přijetí v Čechách, 
je patrno, že zájezdy vykonaly 
plně svůj úkol a že jich vý
znam učitelstvo slovenské do
cela správně ocenilo. Z mno
hých těchto telegramů uvádí 
me tuto ukázku : "Slovenské u-
citel'stvo škol. inspektoriátu T. 

nových Zámkoch vratiac sa 
do isvtojho domova vzdáivá 
Vám vrelú vďaku, že ste mu 
umožnili wavšltiviť jého bra-
ťov Čechov, aby sa u nidh po
učilo a vo vzájomnej láske u 
tužilo. Studijný zájazd bol po
třebný no a skončil krásným 
a vzácným výsledkom.' 

Promluva kromeřižského ra
bína k olomouckému arcibis 
kupovi. Olomoucký arcibiskup 
dr. Prečan přijel v těchto 
dnech do Kroměříže. K jeho u 
vítání dostavil se také židov
ský rabín dr. Muller, který u-
Činil k arcibiskupovi tento pro 
jev:"Baruch haba bešem ado 
naj! Buď nám vítán ve jménu 
Božím. Jako duchovní správce 
a vůdce obce israelské přiná 
ším tobě ''nesi Elohim" kníže 
Boží, vedle lásky a nadšení ta 
ké čisté srdce vstříc. Ježto Bož 
milosti usouzeno Vaší arcibi
skupské milosti v našem středu 
zůstávati, vyprošuji si pro svůj 
národ přízně, "alo ab echac 
tlechulainu, halo el ecfoad be-
ra&mi, madua nihgad iš bea
ch iv lechalet et berit abstenu? 
"Zdaliž není jeden Bůh náš 
zdaliž Bůh jeden nestvořil nás? 
Proč nevěrně činiti máme sobě 
navzájem a zléhčovatf smlou 
vu otců svých? Žijeme v době 
kdy lidstvu pojem o bohu, ro
dině, životu, cti, slově a pří 
saze není již svatým. Dejž Bo
že, Otče náš a Bože našich pt-
ců, aby Vaší arcibiskupské Ííi 
losti bylo dopřáno (kráčeti 
lidem v lásce a svornosti elpo 
léčně pozemskou poutí!" Ar
cibiskup dr. Pečan za tuto pro 
mluvu poděkoval a v odpovědi 
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OZNÁMENI ÚMRTÍ. 
'" ' '4/V.V NEZMĚRNÉM ŽALU oznamujeme všem přt 
tělům a známým truchlivou zprávu, že zemřela v pondělí 
30. června v 9 hod. ráno nade milovaná manželka, dcera 
a sestra 

Pí.- RŮŽENA HRUDKA 
• Stáří 27 roků. Byla rozena v Písku v Čechách. Nále
žela k Loži Ženy Pokroku č. 46 J. T., k Těl. Jed. Bedřich 
Engels a Pěv. Sboru Lumír-Hlahol. 

Pohřeb drahé zesnulé bude konán ve čtvrtek dne 
3. července ve 2 hod odpoledne z České Síně Sokol na 
Clark. Ave. do Krematoria v Collinwood a bude vypra
ven pohrobníkem p. F. Fantou. 

Přátelé a známí jsou žádáni, by se pohřbu súčast* 
nili. Květiny se s díky odmítají. T 

O tichou soustrast prosí 

ALBERT HRUDKA., manžel; 
MILDRED, dcera, ALBERT, Byn, bratr, sestry 

a matka Y Cechách, truchlící pozůstalí. 

1 
T 

^  '  .  '  '  ~  < V ,  \fii-
STftEDA, Z. CgRVEWCB t92< VfiT" 

Cloche Continues to 
Be Fwhion'i Favorite 

That Madam Fashion Is not fickle 
Is eridenced in tyis little cloche, tor 
this bonnet-like type continues to be 
her favorite. The advent this season 
of guy silk print into the millinery 
field, such as covers the brim and 
bands the crown of this model, adds to 
the charm of many a chapean. Note 
also the hand-dyed and hemstitched 
silken scarf about the aeck. Every
body's wearing them! 

zdůraznil, že se přičiní, aby v 
jeho ďiecesi panovala láska 
jednota. 

Sobělavtká věž, kterou prá 
vě dává m. rada opravovati, je 
památka velmi starobylá. Pr
vní zpráva o ní zachována je 
r. 1444, kdy ji Husité poboři 
li. Pak z&stala věž po řadu let 
nedohotovena ,až v létech 1474 
byla dobudována ve slohu via 
dislavském. R. 1545 dostalo se 
věži nové podoby plechovými 
makovicemi na několika věži 
čkách. A opět čněla věž sobě 
alavskou krajinou — až 
1661 blesk pošramotil ji tak 
dokonale, že dlouho to trvalo 
než po oprávách prozatímníc 
r. 1747 dostalo se tomuto pamě 
tníku dávných dob dnešní po
doby s pavláčkou kolem. Ho 
diny byly do věže dány ; roku 
1887. , 

Kr&dsi • ko4tato. V noci na 
1. dubna spáchána byla krádež 
ve faitaím kostele v Mísenci 
u Vodňan. Pachatel vnikl do 
kostela, motykou vypáčil dvě 
ře u svatostánku na hlavním 
oltáři, rozbil ciborium na něm 
zkoušel hodnotu kovu a ulo
mil pouze zlatý křížek cilbo 
ria, ostatní nechal 'na místě. Ze 
sakristie odcizil stříbrnou po 
zlacenou nádobku na olej a 
pokladjny 5 Kč. Při domc/zní 
prohlídce u známého zloděje 
2616tého Jana Achace ze Sva 
té Kateřiny u Nýrská naleze 
na patena i nádobka. Zlodě. 
Achac .který byl teprve dne 
19. února letos propuštěn pro 
odpyíkání 2 letého žaláře z tr 
stnice na Borech, byl dopaden 
a dodán zatím do vazby u o 
kretenřho soudu v Nýrsku a od 
sud ke krajskému soudu v PÍ 
zni. 

Polsko odevzdává obce do 
československé správy. Brati 
slava, 6. června. — Ve středu 
dopoledne převzal povážský 
župan dr. Orsagh obce: Hla 
dávku a Sufchou Horu ve Čtvr
tek Horní Lipnici na Oravě v 
plebiscitním území do správy 
republiky. Ve vSech obcíc 
jmenovány správní komise, kte 
ré budou úřadováti až do pro
vedení obecních voleb. Obce 
jsou přiděleny k okresu Trste 

•ná. Polské marky byly obyva 
telsrtvu v den převzetí přeměně 
ny za Kč podle denního kursu 
Pochůzka hranic a úprava hra 
nič nich poměrů na úseku Su 
chá Hora a Babja Gura by 
ly provedeny klidmě ve dnec 
2, a 4. června. Polskou deleg.i 
ci vedl major Romaniszyn. O 
byvatelsítvo převzatých obcí ví 
talo s prapory a květinami zá 
stugjpe vlády republiky před o 
čima polské pohraniční stráže 

Jazykové zkoušky nemec 
kých železničářů r Hrobech.— 
"Stráž na Sevéru" sděluje, že 
fiři jazykových zkouškách 
fírobech neobstálo 18 němec 
kých železničářů a poznáme 
nává: 'Ale ani těm nebude 
ublíženo, neboť dosáhli další 

ío odkladu na půl roku. Zde 
je nezvratný důkaz, že snaha, 
naujčiti německé zřízeuice stát
nímu jazyku ztroskotá se úpl
ně. Olá akce vede se patrně 
podle hesla, aby sé vlk nažral 

koza zůstala celá. 2e ani 
němečtí zřízenci akci tuto váž
ně neberou, dokazuje fakt, že 
nešetří poznámkami, že když 
to nejhůř dopadne půjdou do 
pense." 

Kakainové brlohy na Sloven 
skii. Barové hvězdy kterým se 
na Slovensku velmi špatně da
ří a noční lokály zejí prázdno
tou; našly si nové zoměstnáni 
Bylo konstatováno, že některé 
tanečnice z Budapešti dováže
jí na Slovensko kokain aby jej 
dodávaly různým agentům, kle 
ří jej dovážejí hostům v láz-
níhch. Hlavně cizinky jso<u do 
brými odběratelkami "koksu" 
(přezdívka kokainu). Také 
některých nočních místno
stech objevuje se tento dráždi-
vý prostředek, který s oblibou 
užíván bývá tanečnicemi a sa 
mozřejmě, že i jimi nabízený 

za vysoké ceny. Na maďar
ských velkostatcích, kde po
dle starého způsobu konají se 
Četné noční pitky a zábavy s 
obvyklou cikánskou kapelou 
pořádají se kokainové seance 
za účasti bývalé šlechty, která 
již za dřívějších let holdovala 
pbdobným áráždivým veče 
rum. Bezpečnostní orgány vě 
nují nové epidemii na Sloven 
tíku opravdovou pozornost, hla 
vně na hranicích konají se pří 
sné prohlídky, aby zamezilo se 
přísné prohlídky aby se zame
zilo zavlečení kokainového ne 
bezpečí na Slovensko. V ně 
kterých slovenských lázníc 
prodává se "koks" přímo ve 
řejně. Stačí říci číšníkovi 
těžkou cigaretu a host je ihnec 
obsloužen kokainem. 

"Český Llid" uveřejnil ďa 
ší památky o Janu Žižkovi 
lidiovém podání čsl. J. F. Ur
ban zaznamenává, co se o Ž 
žkovi povídá mezi mosteckým 
Něqňci. Jak, známo měli <u Mo
stu roflcu 1421 veliký nezdar 
ušité, vedeni Želivským. Žiž 
ka, když se dozvěděl v Praze 

Mmw 
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porážce u Mostu, táhl\ipřes zkyd a oklepával balvany. S 
ouny aby ňe tam spojil iě Ži- nezbytným baťochem na zá-^í 

evským. Měl namířena na dech viděn hyl náš B|ezina^"5»: 

Mofitt. Jakmile Míšřianě .se do- jak sbírá třpytivé kaménky a||^ 
zvěděli, že se Žižka blíží neod pečlivé jako poklad je uládú|° 
vážili sé nového boje, nýbrž do baťochu. Hledal zlato. -hlcíA-
dali se na ústup ze země. Vrá dal uhlí a byl skálopevně pře-^-
til se tedy Žižka s Pražany na svědčen, že našel žádané. Do-$? 
zpět do Prahy.r Němci návrat ma pak, když obsah baťochi|S 
Žižkův vysvětlují touto pově- rozložil a roztřídil, - stáal se 
stí: Prý roku 1419 byl Žižka něho alchymista. Snažil se ta* 
od Mosteckých jat, ale-propu-'vením všemi možnými způsoby: 

štěn na čestné slovo, že nikdy z různých kaméYiků vydobýt! 
proti Mostu nevystoupí nepřá- stříbro neb zlato. Lidé Březí* \ 
telsky. A chtěje prý slovu do- nu pro tuto práci nazývali po« 
státi, upustil od zamýšleného směšně "uhlotoaronem", což a*. 
útoku a vrátil se. Místo, kde le podínikavému váánivci nevil 
Žižka prý byl zajat, ukazo*. dilo, a by oněm posměváčkůn! 
váli Němci mostečtí u janovské dokázal, že přece má pravdu^ 
silnice na tak zv. Luzích. Do objevil se neočekávaně ve vek 
nedávná stával u Žižkova md- řejnosti, jako akcionář vlasti^ 
stu (Žižkabrucke) pamětní ká rilho ulhelného ípodniku».-BůÍ|, 
men s náp:s>em, hlásající němec ví, od koho, dal si vypracoval 
<é vítězství na Žižkou. V dři- ti stanovy společnosti a sháněl 
vějších dobách na vratech sta- po vesnicích akcionáře. A 
ré mostecké radnice (dnes je nastal po slibných začátcích 
v těch místech krajský soud)(rychlý konec. "Chudý iťhloiba^ 
přibita byla podkova Žižkova *0n" majitel 26 kutačích kruh!-

iě. Utrhli prý ji Žižkovu ko-(Vybíral od akcionářů svého p# 
ni při zmíněném zajetí, kdy- dniku peníze z^a akeie, Jcterýžř. 
by snád svému čestnému slovu to čin narazil ovSem' na tresty 
nedodržel. Dnes tuto podkovu ní zákoník. yi^vědoMCÍ *táti# 
zříte v městském museu. V mě r»ávladnict\Tí v Novém Jičíné 
stě Bílině ústí do řeky Bíliny • dozvědělo se o činnosti Březině, 
potok, který lid nazývá Žižka-^vě a sáhlo svou justiční rukou 
bach. Pojmenování to je i na( na "uhlobarona". Milý Březi-, 
mapě generální. Proč by se po-Jna byl za podnikatvoet pře| 
tok měl Žižkovým nazývati,' svatodušními svátky v roc(ť 
nikdo ze zdejších lidí neví. Bí- 1922 zavřen do kriminálu, taill 
lina byla r. 1421 dobyta od Pra'^e roznemohl a dne 24. lednit 
žanů a Němci snad, domnívají-11923 ukončil v nemocnici v M. 
ce se, že tu byl Žižka nazvali Ostravě svoji životní pouť. Ku-
jeho jménem potok, který se1 tací právo Březinovo přiálo po 
vlastně jmenuje |»esky Syěiv-1 

ka. 
dlouhém šetření do dražby,- ktíe 
rá se konala 25. dubna t»< r. H 
okresního soudu v Mor. Ostra-Smtltný konec chudého bo

háče. 4Mor.s<l. Deník' výpravu- vě. 11 kutacích kruhů, a to 6 
je tuto zajímavou historii: Po- kruhů v obci Ryehalticích, d-
cházel z L-chnova a jmenoval kres Mígtek a 6 krlrha v obe{ 

se Jozef Březina. Znali ho té- , , . , « . , . 
u • n *. - i-j' Lotrinkiovíce; okres Míatelc, mer všichni Ostravane a lide . 

z dalekého okolí. Povoláním ^an Koller, majitel c§» 
řezník, pověsil řemeslo na hře helny v Ženklavě u Nového J|» 
bík a věnoval se s veškerou vá- Čína za 5110 Kč. Tímto zpifc*. 
ť.ní hledání uhlí, zlata a stři-1 sobem prodaný Březinův k«N -
bra. Lidé se mu smáli, považo- |aCj majetek, jehož terén bjfv 
vali ho za tichého blázna, alei J, ~ .  . . .  v X 1  o  -  v r t b a m i  p r o z k o u m á n  s  p ř í z n i « *  Březina nedbal posměšků. Jna' f . . • ; «k 
vyzbrojen motykou a k]adi-|v*mi výsledky, přínose dozarf. 
vem na dlouhém topúrku, slé- novým majitelům velký ufi 
zal neúnavně příkré stráně Be tel 
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8 poeitv hluboké vděčnosti vzdáváme tímto srdečné díky na
šemu milému bratru, p. Fr-^Smétivýmu a .jeho manželce, p. Hynku 
Smětivýmu, jeho manželce a jejich dítkám a zeťům, za uspořádání 
krásné zábavy v sobotu 28. června večer u příležitosti 25ti letého 
výročí našeho sňatku a darování nám velmi cenného daru a všem, 
kteří na dar ten přispěli. Zejména díky projevujeme naší milé ne
teři, sl. Hejen Smětivý za krásný proslov a odevzdání nám téhož da
ru. Též srdečné děkujeme všem kuchařkám za upravení bohaté 
večeře a za práci v kuchyni a slečnám Florence Plalitnerové Van
dě Krajowské a Anně Smetivý za posluhu u stolu. Dále díky nechť 
přijmou všichni přátelé, sousedé a známí za súčastnění se této zá
bavy a to vzdor nepříznivému počasí. Xaše díky nechť přijmou 
páni hudebníci, pod řízením p. Kříže za krásnou hudbu, čímž ne
málo přispěli k obveselení našicli hostů a konečně děkujeme všem, 
kteří jakýmkoli způsobem přispěli k této zábavě. Přijměte všichni 
za vše, co k poctě naší jste učinili, náš neskonalý dík. Vděční 

VINCENC a ANNA SMÉTIVÝ, z Fleet Ave. 
r  y  r  y  r  >  r  > r  y  r y  r y r j y  r y  r j y  r . y r y  r  y  r  y  r y  r y  r y  r  

VŘELÉ DlKY. 
S pocity vdN^friosti přicházíme vzdáti tímto srdečné díky všem milým a váženým 

přítelkyním, které k mé poctě uspořádali zábavné překvapení v našem domě v neděli 29. 
června odpoledne. Zejména děkuji ct. pí. Josefině Hrabák a pí. Marii Bláha za pořá
dání této oslavy a všem, kteří k zdaru této přispěly. 

Na dýchánku tomto se podílely paní: Aloisie Pufleger, Marie Jírovec, Alžb. Hes-
soun, Anna Stuchl, Anna Slivka, Marie Koenig, pí. Ledvinka, pí. Slavík, Antonie Da-
ček, Marie Zítek, Marie Caha, pí. Čermák, Marie Svatba, pí. Hájek, Barb. Kofroň, 
pí. Lewandowski, pí. Novotný, pí. Lukšin? Marie Bard, pí. Mertl, Božena Roubal, 
pí. Rybák, pí. Vališ, Stella Podíac, pí. Lisiecki, Lilie Kosmas, Rosie Kozslowski, pí. 
Marx. Díky nechť přijme pí. Josefa Daček a její dcera pí. Božena Oravec za zaslání 
krásného dárku. Děkuji vřele pí. Marii Svatba za podání mně krásného daru jménem 
přítomných s blahopřejným proslovem, dále pí. Hrabák, pí. Aloisii Pufleger a pí. Marii 
Jírovec za upravení bohaté tabule a obsloužení hostů. Též dík nechť přijmou pp. Ant. 
Nosek a Synové aa zapůjčení židlí. Pod dojmem této oslavy vyslovuji Vám všem ještě 
jednou mé neskonalé díky, i ujištěním, že •« vynasnažím vzájemně te Vám odvděčiti. 

Vděční 
ANTONIE MALY, 

" ALBERT MALY. 


