
Adresár ceských spolku:
Stavitelské Spolky:

Stálý Stav. Spolek “Slovan-
stvo” odbývá pravidelné schu-
ze v cís. 901 N. Patterson Park
Ave. roh Ashland Ave. v pon-

delí vecer od 7. do 9. hod. Ant.
Hrbek, preds. Jos. Fišer, místo-
preds., F. Hejný, taj., Jos. F.
Viktor, pokl. Právní zástupce
Karel J. Novák.

Ceský Stav. Výp. Spol. “Sla-
vie” odbývá schuze každé pon-

lelí od 6:30 do 9. hod. vecer v
místnosti 730 N. Collington av.
Preds. A. Klecka, místopreds.
J. Novotný, prot. taj. A. švejda
2. taj. V. Hubka, pokll. J. Koe-
nigsmark, právní zástupce S.
Kirkley.

Stav. Spolek Sv. Václava cís.
1., odbývá své pravidelné schu-
ze ve své místnosti c. 840 N.
Chester St., každé pondelí v 8.
hodin vecer. Predseda Jan Pi-
vec, místopreds. K. Peterka,
pokl. F. Supík, taj. V. Pazou-
rek, 2327 Ashland Av., výber-
cí J. J. Pazourek, právní zá-
stupce F. J. Pintner.

“Zlatá Praha” Stav. Puj.

Spor. Spolek odbývá schuze
každou stredu od 7. lo 9. hodin
vecer v místnosti 901 N. Pat-
terson Park Avenue. Peníze
se ukládají a pujcky se spro-
stredkují. Preds. E. K. škrábek
místopreds. J. Kreml, taj. J. L.
Cermák, 810 N. Milton Ave.,
pokl. L. šoul, právník Karel
Novák.

Ceský Delnický Stav. Spolek
c. 2, odbývá schuze každé pon-
delí v 7:30 vecer" v Sokolovne,
Predseda Fr. Šulc, místopreds.
a tajemník August L. Mareš,
2 tajemník J. Mareš, pokladník
Frank Baroch, výbercí Josef
Nemec, právní zástupce H. T.
W. Heimiller.

Ceský Amer. Stav. Spolek
odbývá schuze každou sobotu
vecer od 7.30 do 9. vecer v no-
vé místnosti 730 N. Collington
avenue. Predseda J. Lehecka,
místopredseda F. Hejný, taj.
A. J. švejda, pokl. V. Zeman,
výp. taj. T. Velenovský, práv-
ník Eduard F. Dobíhal.

Stav. Zálož. Spol. “Pokrok”
odbývá schuze každé pondelí
od 7. do 9. vecer v Delnickém
Dome, 2505 Madison ul. Preds.
K. Dobíhal, místopreds. F. Ber-
nard, taj. E. šlapák, 453 N.
Curley ul., pokladník V. Picek,
právní zástupce L. J. Jíra.
Madison & Bradford Sts. Stav.
a Výp. spolek, 901 N. Patter-
son Park Ave. Úraduje se kaž-
dodenne vyjma ctvrtka, od 9
do 12 hod. dop. a od 1 do 4 od-
pol. V sobotu od 9 do 12 hod.
dop. R. Novák, preds., J. Ne-
mec, místopreds., K. Matoušek
taj., Jar. Cermák, pokl., Jan
Cermák, výp. taj., F. Cada, vý-
bercí Vánocního fondu, K. J.
Novák a E.F. Dobíhal, právníci
Pravidelné schuze každý pá-
tek od 7 do 9 hodin vecer.

Ceský Stavební a Výpomoc-
ný Spolek “Slovan” odbývá
pravidelné týdní schuze každé
úterý od 7. do 9. hod. vecer, v
císle 4517 Pennington Avenue,
Curtis Bay, Baltimore, Md. V.
Kozlík, preds., Fr. Schneider,
místopreds., F. Puncochár, taj.
F. Blahut, výp. taj., F. Bernat,
pokl., Fr. J. Pintner, právní
zástupce. Adresa spolku: 4517
Penington Ave., Curtis Bay,
Baltimore, Md.

Politické Kluby:
Ceský Demokratický Klub 7.

wardy odbývá mesícní schuze
1 pátek v mesíci v 8 hod. vecer

ve své místnosti 838 N. Chester
ul. Preds. E. škrábek, místo-
predseda J. Novotný, prot. taj.
Jan Kára, 801 N. Luzerne ave.,
fin. taj. V. Pazourek, pokl.. J.
Pazourek. Domácí výbor: J..
Kára, C. šimunek, V. Suchá-
nek, F. Noha, J. Pivec, A. Pa-
douk,A. Klecka, domácí správ-
ce Jan šanda.

Demokratický Klub ces-
kých Mladíku 7 wardy odbývá
své schuze každou nedelivklu-
bovní místnosti c 2100 Ashland
Ave. v 10:30 dopoledne. Pred-
Václav F. Klíma, místopred.
Ant. Smrcina, tajem- Václ. M.
Zelenka c 722 N. Port St., úcet.
Jos. Kozlovský, pokladník F. J.
Businský, domovník C. Holub.

První Ceský Dámský Demo-
kratický Klub 7. wardy odbý-i
vá mesícní schuze každý první
ctvrtek v mesíci v 8 hod. vecer
v klubovní místnosti, 838 N.
Chester St. Preds. Bessie Ríha,
námest. M. Pilar, taj. M. Sen-
ger, 3323 E. Monument St., ú-
cetnice A. Pazourek, pokl. M.
Smith, domovnice T. Brožík,
výbor majetku B. Roh, úctující
výbor M. Cermák, výbor na ne-
mocné M. Sappe, správkyne
klubu K. škrábek a M. Kast-
ner. Veškeré dopisy budiž za-
sílány na tajemnici klubu,

Spolky K. D.

Státní Rada “Katol. Delní-
ka” Státu Maryland. Kaplan
vldp. Lud. Hlobil,2lll Ashland
ave., preds. M. Kalista, irjísto-
preds. M. Hlavác, taj. V. Hav-
lík,7ll N. Collington Av., pokl.
K. Peterka, duverníci: J. Petr,
J. Ryneš, J. Dolívka, dozorce
V. Hlavác.

Spolek ssv. Petra a Pavla c.
29, K. D., odbývá své schuze
každou 3 nedeli v mesíci ve 2.
hod. odp. v místnosti sv. Vá-
clavské na Coljington av. Pred.
M. Hlavác, místopreds. Frank
Trcka, taj. Jos. J. Vališ, pokl.
M. J. Kalista, výbercí V. Hla-
vác. Adresa spolku: J. J. Vališ,
2216 Jefferson St.

Spolky I. O. J.

C. A. R. K. P. Spolek sv. Voj-
techa c. 259. Schuze každou 3
nedeli v mesíci ve 2. hod. odp.
ve školní budove. Preds. V. Ko-
zlovský, assistent J. Kozlovský,
taj. Jos.F. Viktor, 961 N. Ches-
ter ul., pokl. F. Businský, úcet.
M. Kalista od I. U. J. a zástup-
ce spolku. Spolek prijímá do
spolku od 18—45 let a to do-
posud bezplatne.

Spolek sv. Ondreje císlo 411
K. S. J. odbývá své schuze dru-
hou nedeli v mesíci ve 2 hodiny
odpol. v Katolické škole. Preds.
J. Pazourek, 917 N. Collington
ave., místopreds. J. Hejl, taj.
J. Pelikán, 415 N.Patterson P’k
ave., úcet. Josef Vítek, 802 N.
Montford ave., pokl. J. Vacek,
!048 N. Milton ave.

Sbory Sokolské:

Sokolská Jednota “Blesk”
odbývá schuze 2 pátek v mesí-
ci v 8. hod. vecer v Sokolovne.
Správní výbor Sokolovny schá-
zí se každý 1 pátek v mesíci.
Rozvrh hodin telocvicné školy:
V úterý a v pátek cviceny jsou
hoši od 6 hod. vec. Ve stredu a
v sobotu cviceny jsou dívky od
6 do 7 vecer. Prihlášky prijímá
v case vyucování ucitel F. štet-
ka, J. Primus, starosta, F. Klec-
ka, námestek, A. Sochurek, 517
N. Clinton St., taj., J. Kolomaz-
ník, 737 N. Lakewood av., ú-
cet., Emanuel Kliment, pokl.,
A. Táborský, knihovník, J. Ka-
šík, domácí správce.

c. R. K. Podp. Spolek Sokolu
Karla IV. pod záštitou sv. Víta
c. 3, Kat. Jed. Sokol odbývá
mesícní schuze v 8 hod. vecer
vždy 1 pondelí po 15.. ve spol-
kové místnosti v Katolické bu-
dove na Madison a Duncan ul.
Kaplan dustp. L. Hlobil, Pred.
Jos. Vonášek, místopreds. F.
Sviták, fin. taj. F. J. Chyba,
prot. taj. V. Dvorák, 917 N.
Castle St., pokl. A. Zeman, vý-
bercí M. Zelenka, nácelník F.
Bláha, podnácelník Jan Vojík,
cvicitel Jar. Vojík, podcvicite-
lé A. Vopalecký, E. Králík, do-
movník M. Polanka.

Sbor Delnického Amer. So-
kola porádá schuze každý 2
pátek v Delnickém Dome, Ma-
dison a Rose ul. Predseda A.
Vancura, 906 N. Madeira St.,
taj. J. Procházka, 616 N. Bel-
nord Ave., úcet. F. Steiner, 712
N. Glover St., pokl. M. Oured-
ník, 426 N. Glover St.

Sbory S. P. J.

Sbor Vytrvalost c. 35 S. P. J.
odbývá své schuze 1. stredu v
mesíci v ceské školní budove,
Ashland a Glover ulic. Vysl.
preds. T. Brožík, preds. M.
Chytrý, námestka R. Klimeš,
taj. M. Skála, 710 N. Duncan
St., úcet. M. Senger, 3323 E.
Monument St., pokl. F. Ríha,
úctující výbor: M. Smith, B.
Hejduk. Do Patronátu M. Sen-
ger, M. Chytrý.

Sbory C. S. J.

Lože Jaroslav z Dubé c. 45,
ces. Slov. Jed. odbývá schuzi
každý 3 pátek v mesíci v míst.
Delnického Domu, Madison a
Rose ul. Pojištení pro oboje po-
hlaví od $250 až SIOOO za mír-
ný mesícní poplatek. Vysl.
preds. V. Píchá, preds. J. Ma-
lac, místopreds. F. Hejduk, u-
cet. Aug. Desort, 3118 Glift-
mont Ave., taj. A. Rys, 810 N.
Glover St., pokl. J. žitník, 824
N. Port St.

Lože Jirí Podebradský c. 29,
C.S.J. odbývá schuze poslední
pondelí v mesíci v míst. ceské
Svob. Školy, Ashland a Glover
ul. Laciné pojištení pro o-
bojí pohlaví na SIOOO, $750,
SSOO $250. U Lože též možno
pojistiti dítky od 2 let výše.
Preds. V. J. Bukovský, taj. K.
Stožek, 2412 E. Monument St.,
úcetník Jind. Polácek, 623 N.
Curley St., pokl. V. Pavlík,
3301 Garden&s Ave.
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Rády C. S. P. S.
Rád Blaník c. 26, CSPS. od-

bývá scuze 2 sobotu v mesíci
v 8 hodin vecer v Sokolovne. ,
Preds. J. Novotný, 2531 Ash-
land Av., místopreds. Jos. Ber-
nat, taj. A. Vancura, 906 N.
Madeira St., úcet. AI. Mašek,
626 N. Curley St., pokl. F. Stei-
ier. 712 N. Glover St.

Sbory J. C. D.
Sbor Baltimorské Vlastenky

c. 117 J.C.D., odbývá schuze 4
úterý v mesíci v 8 hod. vecer v
Ceské Svob. škole, Ashland a
Glover ul. Vysl. preds. M. Pi-
lar, preds. M. Kozák, nám. F.
Ríha, taj. A. Mráz, 2052 E. Ea-
ger St., úcetnice R. Stožek,
2412 E. Monument St., pokl.
M. Moravec, strážkyne A. Ba-
še. Výbor majetku J. šilhán,
úctující výbor: A. Krejcí a J.
švec, do Velko-Výboru: R.
Stožek, M. Moravec, A. Mráz,
F. Ríha, M. Pilar, do Patroná-
tu Ceské Školy: F. Ríha na 2
roky a R. Stožek na 1 rok.

Sbor Zlatá Praha c. 87 J. c.
D. odbývá schuze každý 2 ctvr
tek v mesíci ve školní Národní
budove, Ashland av. a Glover
ul. Vysl. pred. M. Chytrý, pred
E. Lapácek, nám. A. Vevera,
úcet. M. Skala, taj. M. Steiner,
712 N. Glover St., pokl. A. No-
votný, stráž. F. Kubant, výbor
majetku :M. Vodácek, B. Picek
úcet. výbor: K. Beneš, M. Jan-
da, M. Stolí, do Velko-výboru
na 2 roky: A. Vevera, M. Stolí,
M. Chytrý, M. Skala, na 1 rok
A. Novotný, M. Vodácek, E.
Lapácek, M. Steiner, do Patro-
nátu M. Chytrý a K. Beneš.

Ruzné Sbory:

Rád Baltimore c. 42, CSBPJ.
odbývá své schuze každé dru-
hé pondelí v mesíci v 8 hod. ve-
cer, ve školní místnosti Patro-
nátu. Preds. J. Chytrý, 2531 E.
Madison St., taj. Fr. Ružicka,
2943 W. Belmont Ave., úcet.
E. Lopata, 816 N. Rose St. Do-
pisy laskave zasílejte na ta-
jemníka rádu.

Patronát ceské Svob. školy
Augustin Herman odbývá své
schuze 2 stredu v mesíci ve
školní budove v 8 hod. vecer.
Preds. A. Kolomazník, místo-
preds. J. Procházka, taj. M.
Senger, 3323 E. Monument St.,
úcet. V. Švec, pokl. M. Chytrý,
Veškeré dopisy budiž zasílány
na tajemnici.

F. D. T. J. “Zár” odbývá
schuzi 1 stredu v mesíci ve spol
kové místnosti v Delnickém
Dome, Madison a Rose ul. Sta-
rosta F. Cincibus, 811 N. Rose
St., Místostarosta M. Kozáková
2455 Robb St., taj. J. Mraka,
1602 Church St., Curtis Bay,
pokl. slc. Bureš, 831 N. Mont-
ford Ave., úcetní B. Petr, 801
N. Port St., nácelník V. Picek,
2420 Ashland Ave. Dopisy
budtež zasílány na taj. . Cvicí
se každý pátek v Del. Dome.

Del. Vzdel. Spol. “Pokrok”
odbývá své schuze v Del. Do-
me, Madison a Rose ul. kaž-
dý ctvrtý pátek v mesíci v 8
hod. vecer.- Preds., E.' šlapák;
taj. A. Klimeš, 2013 Ashland
Ave. Správce Del. Domu, F.
Bernat, 703 N. Rose St.

Správní výbor ceského Ná-
rodního Hrbitova odbývá schu-
ze první ctvrtek v mesíci o 7.
hod. vecer v Sokolovne. Preds.
A. Vancura, 906 N. Madeira
St., taj. a úcet. F. Steiner, 712
N. Glover. St., jednatel Chas.
Stožek, 2412 E. Monument St.,
Tel. Wolfe 9810, pokl. J. cerný
2819 E Monument St. Obchod-
ní záležitosti hrbitova vyrizuje
jednatel.

Del. Podp. Spolek “Rovnost”
odbývá schuze každou 3 stredu
v mesíci ve spolkové místnosti
v Delnickém Dome, Madison a
Rose ul. Preds. J. Žitník, 824
N. Port St., místopreds. K. Lin-
hart, taj. V. Picek, 2420 Ash-
land Ave., úcet. J. Santa, 725
N. Glover St., pokl. V. Švec,
813 N. Glover St. Revisori:
A. Picek a F. Bouda.

Distrikt Karel Jonáš c. 109
G. B. U. odbývá schuze každý
4 ctvrtek v mesíci v cís. 2212
Ashland av. Preds. F. Soukup,
místopreds. J. Tyc, taj. a úcet.
J. L. Cermák, 810 N. Milton av.
pokl. F. Procházka,94l N. Dur-
ham St.

Rád cechie c. 2775 F. A. U.
a v nemoci podporující spolek
Cechie odbývá své schuze 2. a
4. úterek v mesíci v Delnickém
Dome, Madison a Rose ul. Vy-
sloužilý pred. K. Ceška, pred.
K. šimunek, 2603 E. Madison
St., místopreds. V. Suchánek,
taj. V. Peterka, 501 N. Lake-
wood ave., úcetník Aug. Klec-
ka, pokl. F. Baše, domovník J.
Lenoch.

Strašlivé doznání legionáre
Loudy z Martinevsi.

V obci Martinevsi u Roudni-
ce žil se svou rodinou chalup-
ník bývalý kocí, francouzský
legionár Fr. Louda.

Louda, ackoliv nechodil do
hostince, ucinil tak v noci s ne-
dele na pondelí. Do hostince
šel se svým švakrem. Byl úpl-
ne klidný a brzy pred pul nocí
übíral se k domovu.

Když prišel na dohled své-
ho domku, videl, že stavení je
v plamenech. Jeho švakr be-
žel pro hasice, kterí když vni-
kli do domu, seznali, že se tu
udál zlocin. V kuchyni na po-
dlaze ležely 2 mrtvé a jedna
umírající osoba.

Ležela tu Loudova žena, sy-
nek a dcerka. Loudová a sy-

nek byli mrtvi. Meli rozbitu
lebku sekyrou. Dvanáctiletá
dcerka Anna byla težce zrane-
na. Také jí zasadil smrtelnou
ránu do hlavy neznámý vrah.
Byl to jediný svedek který pre-
žij tragedii. Dopravena byla
do nemocnice v Roudnici, kde
byla peclive ošetrena a oceká-
valo se, že snad oznací pacha-
tele. Nestalo se tak, devce ne-
nabylo vubec vedomí a o Trech
králích skonalo.

Louda byl zatcen, choval se
úplne klidne a vinu popíral.

Hledán byl nástroj, kterým
byla rodina vyvraždena. Dvo-
rek stavení byl prekopán, stu-
dna vycerpána, ale nástroj ne-
byl nalezen.

U zatceného Loudy byl na-
lezen klícek. Louda tvrdil, že
neví od ceho je. Cetníci klíc
zkoušeli do ruzných zámku
stavení Loudova a shledali, že
je od sklepa. Prohledali sklep
a pak prokopali jeho pudu. Vý
sledek byl prekvapující. Ne-
hluboko pod zemí byla naleze-
na silne zakrvácená sekyra,
vražedný nástroj. Loudovy
šaty byly rovnež potrísneny kr
ví, ale Louda tvrdil, že je to
krev z králíka.

Nyní bylo témer jisto, že vra
hem je sám Louda.

Louda, který houževnate do-
kazoval svoji nevinu, byl opet
vyslýchán a když videl, že se
proti nemu hromadí dukazy,
ucinil konecne sám doznání.

Vecer byl jako obycejne se
svou rodinou. Asi 08. hodine
vecerní pripravil si knížku a
svetlo a chtel cisti. Jeho žena
mu domlouvala, aby si radeji
lehl a aby necetl. Z této mali-
cherné príciny vznikla hádka,
která prý Loudu velice rozcíli-
la. Protože byl rozcílen a že
nesmel cisti, rozhodl se, že ce-
lou rodinu vyvraždí, šel do prí
stenku, uchopil sekyru a vešel
do kuchyne, kde byla prítom-
na celá rodina. Jeho žena An-
na poznala, že se chystá neco
strašlivého a zoufale zalomila
rukama. Muž kní klidne pri-
stoupil a jedinou ranou jí roz-
tal hlavu. Dvanáctiletá dcer-
ka a sedmiletý chlapec ustrnu-
li hruzou a pak se snažili skrý-
ti se pred tatínkem, který pred
jejich ocima zabil jim mamin-
ku. Ve vezení spáchal sebe-
vraždu.

o

Okrádal svého zamestnavatele
ze sociální solidarity.

U obchodníka Rudolfa Bu-
reše v cablove byl zamestnán
201etý prírucí Arnošt Tucek z
Dacic. Tucek pojednou zmizel
a více se do obchodu nevrátil.
Proto Bureš pojal podezrení a
provedl v obchode revisi, pri
níž zjistil, že mu uprchlý prí-
rucí zproneveril 8,000 Kc. I-
hned o zpronevere vyrozumel
cetnictvo, které po mladíku za
hájilo pátrání a zjistilo, že ten
uprchl do Jugoslávie. V byte
Tuckove byla cetnictvem uci-
nena prohlídka. Nalezen ku-
fr s menší krabicí, s výstraž-
ným nápisem “Pozor životu ne
bezpecno!” cetnictvo se ovšem
výstrahy neleklo a krabici o-
tevrelo. A ejhle. Životu ne-
bezpecným obsahem bylo 5 ti-
sícovek, které mel Tucek v kra
bici uloženy. Peníze byly za-
baveny. Tou dobou mu však
došly peníze a proto se vrátil.
Sotva se ocitl v obci byl cetnic-
tvem zpozorován a zatcen. K
cinu se priznal, ale tvrdil, že
ho ke zpronevere dohnalo jed-
nání šéfa, který na zboží del-
nictvu prodávaném vydelával
prý nekolik set procent, takže
pri rocní tržbe 40,000 Kc to ci-
nilo více jak 30,000 Kc. Nemu-,

síme ovšem podotýkat, že toto
oduvodnování zpronevery by-
lo jen cirým výmyslem Tucko-
vým, který tímto zpusobem
chtel snížiti svoji vinu. Místo,
toho se bude nyní zodpovídati
nejen pro zproneveru, ale také
pro utrhání na cti. Tucek byl
cetnictvem zatcen a dodán do
soudní vazby.

Velká defraudace listonoše na
Písecku.

Na venkovské pošte v Hor-
ním Záhorí na Písecku byly
odhaleny odvážné malversace
tamnejšího poštovního zamést
nance Františka Danka. Jak
bývá na venkove zvykem dává
lid v duvere svému poslovi ve-
škeru poštu pro odevzdání. Se-
dláci nerozpakovali se dávné*
mu svému známému sveriti pe-
níze se složenkami, znejícími
jednak na berní úrad, jednak
na radu firem.

Listonoš Danek peníze se-
bral a místo, aby je odevzdá-
val na pošte, ponechával si je
pro sebe. Po odchodu veške-.
rého poštovního personálu vy-
užil doby, kdy vykonával na
poštovním úrade obvyklý ú-
klid a razítky oznacil ústrižky
sverených mu složenek, které
pak druhého dne dával sedlá-
kum, kterí mu dali den pred
tím peníze na poštu.

Tyto podivné manipulace
provádel Danek nepochybne
velice dlouho. V kraji kde pu-
sobily prekvapoval zvlášte ber-
ní úrad své poplatníky hojný-
mi upomínkami a nezrídka do-
šlo i k exekucím. Rolníci se
zhrozili. Peníze prece odev-
zdávali listonošovi pro berní
úrad a ješte docházejí upomín-
ky. Když se prípady množily
prišlo se na podvodné triky.
Danek, jakmile se dozvedel,že
se jeho ciny zabývá cetnictvo
zanechal služby a zmizel z
Horního Záhorí.

Cetnictvo zjistilo nepochyb-i
ne. vinu Dankovu, zahájilo po
nem pátrání. Nepoctivý listo-
noš byl dopaden v Tábore kde
byl ihned vzat do vazby kraj-
ského soudu. Své podvodné
triky v celku doznává.

Bylo zjišteno, že penez tak-
to zproneverených nepotrebo-
val pro svou rodinu, nebot ta
je zabezpecena. Sám Danek
jest majitelem vetšího domku,
který jest bez dluhu. Spíše je
nepochybné, že peníze prohý-
ril se svojí milenkou v Tábore,
kterou vydržoval, ac ženat a o*
tec nekolika detí. Výše zpro-
neverených penez nedala se
dosud zjistiti. Byla však již
zjištena ztráta Kc 40,000.
Defraudace se však nejspíše
zdvojnásobí. Prípad vzbudí
samozrejme v celém kraji, kde
byl Danek považován za vel-
mi poctivého a seriosního mu-
že, neobycejný rozruch.

¦ o
Nejvetší pražské námestí.
Nejvetším pražským námes-

tím v budoucnosti bude Vítez-
né námestí v Dejvicích, jehož
rozmery i plocha predcí mno-
honásobne rozmery a plochu
námestí Václavského. Archi-
tektonické dobudování nového
námestí blíží se rychle ku kon-
ci; pocátkem mesíce února bu-
de definitivne usporádán pro-
voz poulicních elektrických
drah a vyrízena novelisace ná-
mestí, v dusledku toho také je-
ho vydláždení a regulace, ústí-
cích do nej ulic. Stavba ob-
klicujících jej domu potrvá
arcit ješte nekolik let, všech-
ny stavby, námestí obklicující
budou míti jednotný vzhled a
úpravu pasád i strech. Pro
nejbližší stavební sezónu jest
pripravena výstavba cásti po-
ulicní fronty na severovýchod-
ním jeho okraji nekteré parce-
ly v techto koncinách budou
zastaveny budovami techniky
což však potrvá 4 5 roku.
Budova mestské radnice dej-
vické, rovnež zde projektova-
ná, bude však vybudována
proti budove ministerstva ná-
rodní obrany.

o
Obet propuštení z práce.
V zoufalém stavu dán byl

do kromerížského ústavu cho-
romyslných delník Josef Ruc-
ka z Vésky u Príbora, který byl
zamestnán v Moravskoslez-
kých elektrárnách. Pred ne-
jakým casem onemocnel a byl
nucen vyhledati lékarskou po-
moc. Když opet po nekolika
týdnech jel k lékarské prohlíd
ce do Mor. Ostravy, zastavil se
v závode, kde byl zamestnán,
ale tam mu mistr oznámil, že
je propušten z práce.

Tato zpráva rozrušila Ruc-
ku takovou merou, že se pod
dojmem smutné vyhlídky úpl-
ne zhroutil. Brzy na to nalez-
li jej v byte kricícího a zkrva-
veného. Shledali, že má pre-
rezány žíly na rukou a že má
probodena prsa nad srdcem.
Pri tom zacal nesouvisle mlu-
viti a volat, že privolaný lékar
zjistil propuknutí šílenství.
Težké bodné a rezné rány na
tele a veliká ztráta krve jsou
toho druhu, že lékari ani po
této stránce nedávají mnoho
nadeje na zachránení.

Peklo místo ráje.
Do Prahy vrátilo se 18 clenu

družstva “Nová vlast”, kterí
chteli založiti v Brasilii ceskou
kolonii. Jsou übytováni ve vy-
socanské vystehovalecké stani-
ci a hledí nyní nejisté budouc-
nosti vstríc. Trpce si stežují
na vedení družstva, které je
vylákalo fantastickými sliby
do tropického pralesa, plného
infekce a písecných blech. Je-
jich deti jsou v zuboženém sta-
vu a plny vredu. I dospelí ko-
onisté jsou nemocni. Nejde o

dobrodruhy, jsou to poctiví li-
dé, kterí se pred neblahou vý-

v Ceskoslovensku sluš-
ne uživili a nebyli docela bez
krejcaru. Tak jeden z nich,
kovár z ceskomoravské vysoci-
ny, mel pred odjezdem 450 Kc
týdenního platu a krome toho
mel v Kyjích chalupu, kterou
prodal za 46,000 Kc.

t
O celou tuto sumu v nej-

štastném podniku prišel a je
nyní bez krejcaru. Stej-
ne se vedlo ostatním vyste-
hovalcum. Na cestu se vypra-
vili dne 28. zárí 1931 jako dru-
hý transport družstva a bylo
jich celkem 32 osob, z toho 8
žen a 11 detí. Nejmladší z de-
tí bylo petimesícní, nejstarší
devítileté. Jednání lidí, kterí i
deti vylákali do naprosto divo-
kého pralesa, kde nebylo ani
to nejmenší pripraveno pro za-
pocetí kolonisacních prací a
kde nebylo ani dostatek potra-
vy, nelze slovy vubec kvalifi-
kovati. A nyní vec nejnutnej-
ší o navrátce není u nás vu-<
bec v žádném prípade posta-
ráno. Kdežto o vystehovalce
do ciziny, kterí mají ješte pe-

stará se nekolik spolku,
které za tím úcelem dostávají
slušné státní subvence. O na-
vrátce, kterí pricházejí bez
groše do vlasti zpet, se takový
zájem nejeví. Jediný, kdo se
o ne stará, je policie která je
posílá z Prahy do domovských
obcí. Reklo by se šupem, ale
tato procedura má nejaké jiné
úrední pojmenování. Ješte
štestí, že na dutklivou žádost
cinovníku vystehovalecké sta-*
nice ujala se vrátivších se emi-
grantu pražská obec, která je
ponechala na svuj základ v bu
dove nedojde vyrozumení do-
movských obcí, jak míní temto
lidem pomoci. Jinak by musi-
li po jednodenním pobytu ve
stanici pryc. Zdá se, že celý
projekt nebyl náležite uvážen
a že úrady, schvalujíc ho ne-
byly dobre informovány.

Vrah, uprchlý do Bavor,
vydán csl. úradum.

V mesíci ríjnu minulého ro-
ku konala se svatba v Prenetu
u Domažlic. Po obvyklé ho-
stine zapocalo se v místním
hostinci tanciti. Svatebního ve-
selí zúcastnil se též 201etý rez-
nický pomocník J. Weber z Ne
mecké Kubice, zamestnaný v
Domažlicích. Bavil se nenuce-
ne s hezkou dívkou, kterou
pak v ranních hodinách dopro-
vázel k jejímu domovu. Na
ceste byl pojednou prepaden
tremi mladíky a ztlucen tak,
že v bezvedomí klesl. Okam-
žiku tohoto použil 201etý Max
Wierer z Prenetu, vrhl se na
Webra a nekolikráte ho bodl
nožem do prsou, takže Weber
v malé chvíli vypustil ducha.
Útócníci se rozprchli, cetnict-
vu z ceské Kubice podarilo se
dva mladíky vypátrati, tretí
Wierer, prchl pres hranice do
Bavor kde byl cetnictvem zat-
cen a pro prekrocení hranic
potrestán žalárem. Po odpy-
kání trestu byl Wierer bavor-
ským cetnictvem eskortován
do Domažlic, odkud byl odve-
zen ke krajskému soudu do
Plzne, kde se bude v jarním
porotním období zodpovídati
ze svého zlocinu.

o

Bývalý podplukovník carské
gardy farárem.

Farárem ceskoslovenské cír-
kve v Pencíne na Hané byl u-
stanoven dr. Ponomarenko, bý-
valý podplukovník ruské car-
ské gardy, který jako beženec
studoval v Praze filosofii a the
ologickou fakultu a po dosaže-
ní doktorátu filosofie a složení
theologických zkoušek, stal se,
farárem csl. církve. .

o

Poplach.
Pražský denník Národní Li-

sty obvinují italské výrobce
zbraní, že devadesát-šest vel-
kých obrnených tanku bylo
propašováno z Itálie do Ma-
darska, které dle versaillské
smlouvy musí zustati neozbro-
jeno. Pražský denník žádá,
aby tato stížnost byla podána
na odzbrojovací konferenci v
Ženeve.


