
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
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 Václav
Nemec, Jr., 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, taj. J.
Kára, 801 N. Luzerne Ave.,
úcet. V. Pazourek, pokl. J.
Pazourek. Veškeré dopisy bud
te adresovány na tajemníka.

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--
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 “Kato!. Delní-
ka” Státu Maryland. Kaplan
vldp. Lud. Hlobil,2lll Ashland
ave., preds. M. Kalista, místo-
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 Collington 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.

£polky I. Ú. J.

c. A. R. K. P. Spolek sv. Voj-
techa c. 259. Schuze každou 3
icdeli v mesíci ve 2. hod. odp.

re školní budove. Preds. V. Ko-
/JovskÝ. assistent J. Kozlovský,
•ni. Jos.F. Viktor, 961 N. Ches-
cr ul.. pokl. F. Businský, úcet.
M. Kalista od I. U. J. a zástup-

spolku. Spolek prijímá do
>po!ku cd 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
>dpol. v Katolické škole. Prede,
í. Pazourek, 917 N. Collington
ive., místopreds. J. Hejl, taj.
1 Pelikán, 415 N.Patterson P’k
ave., úcet. Josef Vítek, 802 N.
Montford ave., pokl. J. Vacek,
i 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
3 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.
Kardan 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 V.
Procházka, 2819 E. Madison 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. Predseda
J. Malac, místopreds. F. Hej-
duk, úcetník Aug. Desort,3llß
Cliftmont Ave., tajemník A.
Rys, 810 N. Glover St., poklad-
ník 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 Gardenas 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-
ner, 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
ctvrtek v mesíci ve školní Ná-
rodní budove, Ashland ave. a
Glover ul. Vysl. pred. M. Chy-
trý, preds. E. Lapácek, nám.
J. Tesar, úcet. M. Skala, taj.
M. Steiner, 712 N. Glover St.,
pokl. K. Beneš, stráž. F. Ku-
bant. Úcetní výbor: M. Senger,
M. Vondrácek. Do Patronátu
M. Steiner, M. Vondrácek. Do-
pisy zasílejte na tajemnici.

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. šanta, 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. ,

Dusíkové, slavní hudebníci a
skladatelé ceští.

Dusíkové pocházeli z Hrad-
ce Králové, kde již tento uci-
telský rod vzpomíná se již r.
1472. Nejvíce z nich vynikl
Jan Dusík, jenž se stal prvním
ucitelem pri mestské škole v
Cáslavi. Byl neobycejne pil-
ný. Celé noci prý venoval stu-
diu hudebních del slavných
skladatelu 18. století. Od ne-
ho pochází postní písen “Již
jsem dost pracoval”, dále
“Krestanská duše, rozvažuj
sobe”, také prý složil vánocní
koledu “Nesem vám noviny.”
Roku 1723 prijel do Prahy hu-
dební spisovatel anglický Ka-
rel Burney, puvodce velkého
díla o dejinách hudby a sprá-
telený s ceským skladatelem
Mysliveckem, aby se úcastnil
hudebních slavností, poráda-
ných u príležitosti korunovace
Karla IV. Z Prahy si zajel k
Dusíkoví do Cáslavi, o nemž
potom psal pochvalne ve svém
hudebním casopise. Ale také
Josef Hayden byl s Dusíkem v
prátelských stycích. Od neho
zachoval se dopis, v nemž vy-
slovuje se o Dusíkove synu Ja-
nu Ladislavovi s nejvetší chvá-
lou, nazývaje jej v oboru hu-
debním nej prednejším mužem
Jan Josef Dusík mel nekolik
detí, které byly vesmes hudeb-
ne nadané a svému otci puso-
bily jen radost. Nejstarší syn
F. Benedikt byl kapelníkem v
Benátkách, dcera Veronika
Rozárka proslula jako virtuos-
ka na harfu v Londýne. Ale
nejslavnejší syn byl Jan Ladi-
slav (francouzský Louis) Du-
sík. Jeho skvelý a událostmi
bohatý život cte se jako ro-
mán. Narodil se 9. února 1791.
Již ve ctvrtém roce hrál zruc-
ne na piano. Studoval v Jihla-
ve, potom na universite v Pra-
ze. Tam hodlal vstoupiti do
kláštera, ale pro mladý vek ne
byl prijat. A od té chvíle za-
cíná se jeho umelecká dráha.
Pražský jeho príznivec hrabe
Manner zpusobil že byl zván
na koncerty do Holandska a
Nemecka. V Hamburku se se-
známil se slavným hudebním
skladatelem F. E? Bachem.
Koncertoval dále ve Francii. V
Paríži jej vyznamenala ne-
štastná královna Marie Anto-
nie. Byl v Itálii a v Rusku. U-
sadil se v Londýne kde se o-
ženil a stal se snatkem spolu-
majetníkem hudebního nakla-
datelství. I odešel do Nemec-
ka, kde žil po dva roky blíže
Hamburku. Roku 1802 zatou-
žil po svém otci a vlasti. Teh-
dy vystoupil v koncerte v Pra-
ze v Konviktském sále, o cemž
napsal nadšený referát J. V.
Tomášek, té doby známý hu-
dební skladatel. Potom ode-
šel do Nemecka, kde stal se
prítelem pruského prince Lud-
víka Ferdinanda. Když ten
padl r. 1806 v bitve u Saalfel-
du, prijal nabídku slavného
francouzského diplomata K.
M. Talleyranda a presídlil do
zámku St. Germain-en-Laye u
Paríže, kde mel skvelé místo
koncertního mistra a 12. brez-
na 1812 tam zemrel. V cizine
byl nazýván Dussek. Ac Cech,
stal se jedním znej prednej-
ších representantu francouz-
ské školy klavírní. Napsal
mnoho hudebních skladeb z
nichž jen v Lipsku bylo vydá-
no 150. Jeho sonatiny se do-
sud hrají.

o
Ceským vynálezem budou vy-

zdvihovány potopené lodi?
Prostrednictvím anglického

vyslanectví v Praze byly zaslá-
ny z Prahy britské admiralite
plány pro vyzdivhování poto-
pených lodí a ponorek. Vyná-
lezcem je Jaromír Leypold,
syn pražského architekta. Za-
rízení vyžádá si jen nepatr-
ných nákladu. Princip nového
plánu je velmi jednoduchý.
Jde o obycejný plovák, natre-
ný kriklavou barvou, který v
prípade potopení muže býti z
vnitrku lodi vypušten prostým
stisknutím páky. Nápadný plo-
vák usnadní znacne pátrání po
potopené lodi nebo ponorce.
Leypolduv plán dále pocítá s
vyzdvižením lodi. Potopenou
lod bude prý možno i z vet-
ších hloubek vyzdvihnouti be-
hem nekolika hodin. Vynález
vzbudil v odborných kruzích
znacný zájem.

o
Nový manželský zákon.

Predloha nového obcanské-
ho zákonníka, která má býti
co nejdríve predložena snemo-
vne, obsahuje podle novinár-
ských informací návrh na za-
vedení donucovacího obcan-
ského manželství v prípade
prukazu otectví nemanželské-
ho dítete v ceskoslovenské re-
publice.

Dedicové 100 milionu dolaru
žijí v Kremnici.

Americké listy prinesly pred
nekolika týdny zprávu o vel-
kém dedictví americké miliar-
dárky Venderlové, která pred
dvema roky zemrela v Novém
Yorku bez dedicu. Bohacka
zanechala jmení na 100 mil.
dolaru, cili 3300 mil. Kc. O to-
to dedictví ucházelo se asi
1000 rodin ze všech dílu sveta.
Mezi temi, kterí mají nejvetší
nadeji na dedictví, byl i víden-
ský obchodník Jos. Kudrna,
který chtel dedictví získat pod
vodným zpusobem. Pri kon-
trole dokladu se však na pod-
vod prišlo, nebot se zjistilo, že
jsou falešné. Zpráva z americ-
kých novin dostala se i do chu-
dé chaloupky 511etého kocího
v Kremnici, který nechtel ani
svým vlastním ocím uverit. Za-
šel ihned ke své 911eté matce
do místního chudobince, která,
když jí zprávu sdelil, dala se
do pláce, nebot si vzpomnela
na svou dceru, která pred mno
ha lety odešla s jedním obchod
ním pomocníkem do Ameriky,
kde ji štestí prálo. Po celou tu
dobu nedala o sobe žádných
zpráv, až nyní se o ní dovede-
li z novin. Nyní podle zjištení
urcitých podrobností je velmi
pravdepodobné, že jde skutec-
ne o dceru Venderlové v Krém
nici a bylo zakroceno na prí-
slušných místech, aby mohla
býti zjištena presná data mili-
ardárky, aby tak príbuzenské
vztahy byly objasneny.

o

Spojení dvou nejvetších cesko-
slovenských automobilek.
Dve nejvetší továrny na au-

tomobily Praga a Škoda utvo-
rily prvním lednem t. r. spolec-
nost pod jménem “Motor” ak-
ciovou spolecnost pro výrobu a
prodej automobilu. Tato spo-
lecnost vytkla si za úkol racio-
nelním využitím výrobních pro
stredku prinésti prospech zá-
kaz,nictvu jak pri koupi nové-
ho vozu, tak i pri jeho udržo-
vání. Bude to velmi snadno
možné, nebot obe automobilky
mohou težiti z dlouholetých
zkušeností.

Automobilka Praga zaháji-
la cinnost v roce 1906 a vyro-
bila celkem na 35,000 automo-
bilu, nepocítaje v to motorové
pluhy, traktory, motorcyklv a
letecké motory. V letním ob-
dobí roku 1931 zamestnávala
5,350 delníku a úredníku.

Škodovy závody prevzaly v
roce 1925 výrobu Laurin a Kle
ment v Ml. Boleslavi, která by-
la založena v roce 1895 a na-
byla již v prvých letech trvání
evropské povesti svými motor-
cykly a pozdeji i automobily.
Automobilka škodovky byla
pred dvema lety premenena ve
spolecnost ASAP, která vyro-
bila rocne pres 5000 vozu.

o

Surová tragedie žárlivosti.
V Horním Piretíne u Mostu

odehrála se surová tragedie.
Byla tam zábava. Prišel na
ni se svou milou 271etý delník
Schreiter, který pred kratší
dobou prerušil známost s jis-
tou 231etou Marií Triebovou,
ponevadž zjistil okolnosti, kte-
ré se mu nelíbily. Triebová
snad tušila, že Schreiter na zá-
bavu prijde prinesla si na ni
lahvicku kyseliny solné, kte-
rou pak náhle pri tanci vchrs-
tla svému bývalému nápadní-
kovi do obliceje. Útok byl
strašný: kyseliny bylo tolik, že
vypálila nebohému delníkovi
obe oci. Byl ihned odvezen k
lékari, ale zrak mu zachránen
nebude. Jest to tím tragictej-
ší, že Schreiter se svou prací
staral se o živobytí svých dvou
bratrí, naprostých mrzáku, ji-
nak již úplných sirot. Surová
útocnice je odevzdána soudu.

o

Gen. Karel Vycítal šedesátní-
kem.

V techto dnech dovršil 60.
rok svého veku generál cetnic-
tva Karel Vycítal. Rodem z
Turnova z praceské obchodni-
cké rodiny zustal gen. Vycítal
i jako vojenský a pozdeji
nický vysoký dustojník veren
svému národnímu puvodu. Po
prevratu se stal nej vyšším ve-
litelem cetnictva v republice a
je sotva kde i nej zapadlejší
stanice, aby ji nebyl nenavští-
vil. Generál Vycítal je milov-
ník a znalec historie. Také
literárne je cinný a napsal ra-
du clánku a studií z dob napo-
leonských válek, maje i známe

nité znalosti místní, nebot mi-
mo ostrov Sv. Heleny navštívil
všechna místa památná v živo-
te velkého císare. Své šede-
sátky se dožil jubilant vzácne
telesne i duševne cilý.

Cech lovcem v nejtemnejší
Africe.

Píše se z Prahy: Nekolik
Cechu chystá se na velkou lo-
veckou výpravu do strední A-
friky. Prípravy se dosud tají
a není nic bližšího známo o je-
jich programu. Pojede s nimi
také Alexander Pokorný, Pra-
žák, který se nedávno vrátil
ze záp. Afriky, kde prožil ra-
du let. Zabýval se lovem di-
vokých zvírat a prodejem je-
jich kuží a masa. Své zkuše-
nosti použije pro príští výpra-
vu. Jeho dosavadní cesty ao-
sudy jsou neobycejne pestré a
nemalým dukazem toho, že
ceši dovedou zastávat nejruz-
nejší povolání, žiti v nezdra-
vých krajích a prodelávat i
vysoce vzrušující dobrodruž-
ství. A. Pokorný jezdí a cho-
dí po svete již od roku 1923,
kdy odešel z vlasti do Itálie,
dostal se do severní Afriky, od
kud nekolikrát prijel zpet do
Evropy, prodelával ruzná re-
mesla a zamestnání u nás ne-
obvyklá, v Malaze ve Španel-
sku cvicil na pr. divoké kone,
dovážené z Kanady a urcené
pro vojsko, ve španelském a
francouzském Maroku obcho-
doval s nejruznejšími predme-
ty, na Kanárských ostrovech
prodával španelské palickova-
né krajky atd. atd., až se na
své pouti dostal na ostrovy.
Kapverdské a do Portugalské
Guinei, Senegambie a Sudanu
Po .rece Senegalu plavil se v
kanoi a dostal se do Bomaka
a pak se opet vrátil ke Guinej-
skému zálivu a žil na Po-<
breží slonoviny a lvím (Sierra
Leone). Bylo to v roce 1927,
kdy se stal lovcem cerných o-
pic, za které se tenkrát dobre
platilo. A lovil se svými po-
mocníky negry také hady a je-
jich kuže v prístavech prodá-
val. Každých nekolik mesícu
znamená zmenu pobytu tohoto
muže. Jeho cestovní pasy
jsou plný razítek a ruzných
povolení, potvrzení atd. Jeho
vyprávení mužete sledovat li-
stováním v nekterém z pasu, v
nemž jsou razítka franc. úra-
du civilních i vojenských v
Dahomeyi, Nigerii, Sudanu, ca
du na Sahare, v Angole, Kon-
gu, v Gabonu atd. atd. V jed-
nom cestovním pase sledujeme
na pr. dlouhou cestu od Gui-t
nejského zálivu do Timbuktu,
po Nigeru do Niamery a odtud
k jezeru Šadu a rece Chari. Z
Niamery k cadskému jezeru
cestoval pres pout s karava-
nou. Cesta jim trvala plné tri
mesíce. Krajina kolem tohoto
jezera a hlavne pri rece Chari
slyne bohatstvím zvere. Lovili
zde hrochy, slony, nosorožce,
buvoly, lvy aj. S ruznými ka-
ravanami dospel do Fort Arch-
ambault a do Bangui. Po ceste
lovil. Mel ctyricet až padesát
cernochu ku pomoci. Maso za-
bitých zvírat i s kostrou a kuží
udili nebo proste sušili na žha-
vém slunci a prodávali pok ob-
chodním spolecnostem nebo
vojenským stanicím a správe
zeme, která je pak dodávala li
dem pracujícím na stavbe sil-
nic, regulací a pod. Nejaký
cas byl v hospode výcepníkem
v Kongu v Leopoldsville. Lo-
vecká vášen svedla ho v portu-
galské Angole k nedovolené-
mu honu na slony, který uspo-
rádal s karavanou domorodcu.
Predcasne musil tedy zemi o-
pustit a usadil se na ostrove St.
Thomé, odkud se pred dvema:
mesíci vrátil do Prahy. Prive-
zl s sebou také dary pro Ná-
rodní museum.

o
Bata znicí anglické obuvníky?

Anglický “The Grafic” má
celostránkový clánek o zamý-
cleném Batove podniku v An-
glii. Autor Ferd. Tuohy roze-
pisuje se o Batove produkcním
vystému a zaujímá odmítavé
stanovisko k strojové civilisaci.
Vyslovuje obavu, že Bata za-
plaví Anglii svými výrobky na
úkor domácího obuvnického
prumyslu a donutí britské to-
várny, aby následovaly jeho
príkladu.

o
Spor o sídlo budoucího slo-

venského arcibiskupa.
Ac ješte není ani príliš zná-

mo, kdy dojde k zrízení arcibi-
skupství pro Slovensko, usilují
nekterá mesta slovenská pre-
svedcit smerodatné kruhy o
tom, že arcibiskupské sídlo mu
že býti práve jen v dotycném
meste. Trnava se hlásila první.
Nyní dochází zpráva, že po-
dobné memorandum podala
vláde Nitra, kde poukazuje na
svou slavnou minulost a na
svuj starobylý dum, velkou sta
rou knihovnu atd. Bánská By-
strice chce býti sídlem arcibis-
kupskovým proto, že leží ve
stredním Slovensku.


