
Ruzné.
Dr. Herman Walde Wal-

degg, úredník columbijské kni
hovny a syn kdysi svým bohat-
stvím známého rakouského ban
rona Waldegga, vzbudil ve ve-
deckém svete pozornost zprá-
vou, že se mu podle jeho do-
mení podarilo rozluštiti hiero-
glyphy (znackové písmo) kdy
si slavného, ale dnes zubožené-
ho stredo-amerického indián-
ského kmene Mayu. Tito In-
diáni zanechali po sobe velko-
lepé stavby, zarostlé dnes vet-
šinou džunglí a pralesem, kte-
ré svedcí o jejich vysoké kul-
turní úrovni v dobách, kdy pri-
šli do prvního styku s Evropa-
ny. Prijali španelské dobyva-
tele velmi prívetive než docka-
li se špatného vdeku. Nena-
sytnost zlata, jehož mel kmen*
hojnost, primela španely k je-
jich skorém úplnému vyhube-
ní, bigoterie španelských mni-
chu a kneží mela vzápetí, že
prebohaté písemné památky
zachované ve velkých knihov-
nách byly spáleny, aby se tak
zahladily vzpomínky na po-
hanské doby.

Zbytky písma Mayu, vyte-
saného do kamene na zríce-
ných chrámových budovách se
sice zachovaly až po naše dny,
než všechny dosavádní pokusy
o jejich rozluštení ucenými ar-
cheology dosud stroskotaly.
Jednou z mála písemných pa-
mátek na jiném materiálu než
kámen, je t. zv. Borgiuv kodex
uložený ve vatikánské knihov-
ne. Podle tradice byl nalezen
v 18. století v Mexiku a dostal
se podloudnou cestou do Ríma,
kde byl zakoupen kardinálem
Stefanem Borgiou v roce 1804
a uložen v knihovne Vatikán-
ské.

Dr. Walde Waldegg, 301etý,
ovládá neméne než 12 recí a to
mu dopomhlo k místu ve vati-
kánské knihovne. Venoval se
pilnému studiu Borgiova kode-
xu a napadlo mu, že snad jest
jistý vztah mezi opereným ha-
dem, symbolem to nejvyššího
mayského božstva, a cínským
drakem, rovnež uctívaným sta-
rými obyvateli “ríše stredu”
za boha. Tato myšlénka a stu-
dium slovníku mayské reci,
rízeného kterýmsi probudilým
a uceným knezem z dobách
španelského pronikání do Me-
xika, jej privedla na dálší ná-
pad. Porovnával cínská slova
s výrazy užívanými pro ruzné
predmety Mayi a dospel tak k
presvedcení, že je mezi obema
recemi znacná podobnost. Ne-
ní to nic podivného, protože
zejména v posledních létech
proniká hlavne zásluhou kra-
jana dr. Aleše Hrdlicky, kurá-
tora smithsonianského institu-
tu ve Washingtone, stále víc a
více presvedcení, že praobyva-
telé americké pevniny se pri-
stehovali z Asie.

Krok za krokem se na konec
podarilo mladému ucenci zjis-
titi obdobnost jistých znaku
vyskytujících se v zachovaném
vzácném rukopise a rozluštiti
jejich význam. Má nyní za to,
že staré mayské písmo není
pouze znakové, a symbolické,
jako bylo na pr. písmo starých
Egyptanu, nýbrž slabikové.
Každá znacka znací urcitou
slabiku, ze kterých se teprve
skládají celá slova. Celkem
jich našel dr. Walde Waldegg
zatím 100 a domnívá se, že 84
z nich rozluštil, což znamená
že uhodnul jejich význam. Po-
tvrdí-li se tato domenka, melo
by to pro historické zkoumání
obrovský význam.

V Anglii konala se neob-
vyklá svatba. Vnucka velké
básnírky Elišky Barrettové,
milenky Roberta Browninga,
slecna Vera Barettová, prov-
dala se za kapitána Anthony
Milburn. Kapitán Milburn srí-
til se s letadlem roku 1927 a
prišel o obe nohy. Pres to však
na protesách chodí ba tancí,
chodí na hony, strílí, vesluje a
prirozene, že lítá na svém sou-
kromém letadle. Pri tehdejší
havarii letel s mladou dívkou,
jež však zahynula. Život letci
byl zachován transfusí krve je-
ho prítele.

Velké povodne, jakých
nebylo pametníku po padesát
let, vyžádaly si také lidské ži-
voty za obeti v Ceskosloven-

sku.
Povoden v Polsku ohrožovala

památnou katedrálu ve Vilne.
Železnicní trati v mnoha cás-
tech Polska byly podemlety.

Pocet obetí velkých pod-
vodní v Rumunsku stoupl na
200 životu.

Banka Anglie doplatila
poslední splátku $25,000,000
frc. dosud dlužných Francii.

V Londýdne konána byla
konference ctyr evropských
velmocí, které mají rozhodnou
ti, jak bude vypadati nový stát
ní útvar nebo jednota ma-
lých státu který má nastou-
piti místo starého Rakousko-
Uherska. Krome Anglie, za-
stoupené MacDonaldem a za-
hranicním ministrem Simonem
byla tu Francie, zastoupená fi-
nancním ministrem Flandinem
zatím co Tardieu se vrátil do
Paríže, Nemecko, které zastu-
poval aktivní zahranicní mini-
str Buelow a Itálie, zastoupená
ministrem zahranicí Grandim.

Plán byl tento:
Dunajskou federaci mají tvo-

riti státy Malé dohody, totiž
Ceskoslovensko, Jugoslávie a
Rumunsko, vespolek s Rakous-
kem a Madarskem. Nebude v
ní ani Bulharsko, ani Polsko.
Státy tyto mají býti vyzvány,
aby se sešly a “poradili se” o
tom. Jedná se utvorení hos-
podárského svazku, o jeíiož
základe se Anglie s Francií
dlouho nemohly dohodnouti.
Anglie žádala tuhou jednotu,
tak zvanou celní unii, ale Fran
cie mínila, že by to byla príliš
trpká pilulka pro samostatnost
zmínených státu a prosadila
návrh, aby se ve federaci zave-
dla prednostní cla, ne nižší ne-
žli 10 a ne vyšší než 12 pro-
cent. Proti tomuto francouzu
skému plánu se namítá, že ne-
ní dostatecný. Jedná se o o-
chranu obilí a jiných zemedel-
ských produktu, ale clo deseti
procent nestací vylouciti obilí
z Ameriky.

Jiné zeme, které na Dunaji
obchodují, mají míti své zájmy
chráneny. To jsou jen Nemec-
ko a Itálie, kdežto Francie má
tu obchod slabý. Nikdo však
nesmí žádati stejné výhody ja-
ko budou míti clenové. Rakou-
sku a Madarsku, kterým již
takrka dochází dech, mají se
poskytnouti okamžité pujcky,
které zarucí velmoci u meziná-
rodní banky a jinde.

Všech pet zemí Malé Doho-
dy musí se podrobiti meziná-
rodní financní kontrole. Mají
se zkonsolidovati, fundovati
všecky jejich dluhy v cizine,
státní, verejné i dluhy soukro-
mých obchodních firem. Vše-
cky mají se sepsati a vypocíta-
ti na výši cen, na jaké byly v
dobe, kdy byly uzavreny, tak
aby ani veritel ani dlužník ne-
byl šizen, a pak prepocítány
na ceny nynejší. To jest vec
dalekosáhlá. Dluh se tím pod-
statne sníží a tím získá nejvL
ce ten, kdo je zadlužen až po
uši. Ne jhorší ze všeho bude
mezinárodní kontrola, která se
má provádeti všude a vztaho-
vati se nejen na finance, ale i
státní rozpocet. Jinými slovy,
cizí financní kontrolor má na
pr. v Praze diktovati, kolik smí
republika rocne povoliti na so-
ciální potreby, podporu v ne-
zamestnanosti a pod. To jiste
vyvolá v Ceskoslovensku kraj-
ní odpor.

Nutno k tomu dodati, že pro
zatím ovšem je to jenom plán
anglo-francouzský. Na nem
ješte mohou neco zmeniti Nem
ci a Italové. Obtíže jsou tak
veliké, že se Francie s Anglií
nedohodly na bodu konecném,
jak nove utvorenou jednotu
státu financovati. Anglicané
se vzpírají prídelu, který jim
byl urcen. Francie navrhuje
pujcku $38,000,000, kterou by
obe zeme zarucily, ale londýn-
ským bankérum se to nelíbí.
Praví, že preferencní clo dese-
ti procent Dunajské federaci
nepomuže a pujcené peníze
mohly by býti ztraceny. Clo
vyšší zase nedQvolí Nemecko a
Itálie, které by byly težce po-
škozeny.

Ale ješte jiná zeme má do
toho co mluviti, a to Spoj. Stá-
ty. Provedení dunajského plá
nu znamená podstatné snížení
dluhu a amerických penez je v
Rakousku, Madarsku a jinde
nejvíce. Ameriku utešují e-
vropští státníci, že jest lépe do
stati málo nežli docela nic, ne-
bot to, cemu nyní ve strední E-
vrope ríká se “zamrzlé jisto-
ty”, ve skutecnosti znamená ú-
plnou ztrátu.

Anglické noviny píší o fran-
couzském plánu a smysl jejich
clánku jest: Bud at Francie
opatrí Dunajské federaci pujc-
ku $38,000,000 sama, anebo
žádá-li od Anglie spolupuso-
bení, necht podstatne sníží ne-
mecké reparace.

V Londýne, konference
“Velké ctyrky o ustavení Du-
najské federace se rozešla aniž
by došlo k nejaké jednote ná-
zoru.

Konference se sejde v Žene-
vve.

Nezdar dunajské konferen-
ce v Londýne byl horkou ra-

nou francouzské vláde, a ne-
oficielne Nemecko a Itálie byly
obvineny ze zmarení projektu
z ciste sobeckých prícin. Fran-
couzi tvrdí, že Nemecko do-
posud doufá v provedení celní
unie s Rakouskem, proti které
Francie má námitky, a která
by se nikdy neuskutecnila kdy-
by došlo ku vytvorení Dunaj-
ské federace.

V ceském tisku, jenž jest
mluvcím konservativních stran
projevuje se opetná obnova ne
prátelství proti Nemecku, je-
muž se pricítá neúspech lon *

dýnské konference. Listy,
vcetne listu rakcionárských
stran, pokouší se, svalovati vi-
nu za neúspech též na zahra-
nicního ministra Beneše. “Ná-
rodní Listy” píší, že nemecký
výklad Tardieuova plánu zna-
cí obnovu nemecké kontroly
strední Evropy. Státy, jež
nutne potrebují zahranicní
pujcky, mohou prý se podeko-
vati Nemecku za to, že Francie
nemuže jim nyní poskytnouti
pujcky.

“Venkov”, orgán strany a-
grární, praví, že když Cesko-

slovensko se rozhodne státi se
sobestacné, muže ponechati o-
statním projednávání otázky
nové strední Evropy, podle je-
jich libosti.

Fašistický orgán píše, že Ce-

skoslovensko prohrálo bitvu s
Nemeckem.

Rakousko, ackoliv též neo-
cekávalo valne úspechu z lon-
dýnské konference jest opet
oddáleno nutné financní pri-
spení, jejž Rakousko nevyhnu-
telne potrebuje.

Madarsko, podle hlasu své-
ho tisku, není nikterak znepo-
kojeno nezdarem londýnské
konference.

V Ríme fašistická rada se
usnesla za predsednictví pre-
miéra Benita Mussoliniho na
resoluci, jejímž hlavním poža-
davkem je sproštení Nemecka
a ostatních poražených státu
povinnosti platiti reparace a
kancelace válecných dluhu.
Zrušení reparací v resoluci
prohlašuje za první a nejdule-
žitejší krok na ceste k všeobec-
nému ozdravení svetových ho-
spodárských pomeru.

Porady velké fašistické ra-
dy, jež je poradním orgánem
italské vlády, vyvrcholily po
dlouhé a zevrubné debate v
prijetí techto požadavku:

Vyrešení otázky reparací a
problému válecných dluhu;

odstranení prekážek mezi
národnímu obchodu;

zbavení podunajských a bal
kánských státu hospodárských
nesnází, ve kterých se vlivem
neudržitelných pomeru ocitly;

revise mírových smluv;
konec príliš casto opakova-

ným mezinárodním konferen-
cím.

Na konferenci bylo zduraz-
neno, že se musí neco státi, a-
by v dusledku vecných hospo-
dárských nesnází ve všech stá-
tech sveta obchodní ruch doce-
la neustal.

Pokud se týce zmínky o nut-
nosti úpravy stredoevropských
pomeru, poukazuje se ve zprá-
ve rady na to, že v podunaj-
ských státech je vleklou krisí
postiženo na 70,000,000 oby-
vatelstva.

Pokud se týce castého svolá-
vání mezinárodních konferen-
cí, jež obycejne konci bezvý-
sledne, má velká fašistická ra-
da za to, že je lépe, od
nich bude upušteno a když se
budou scházeti jen v prípa-
dech naprosté potreby a nut-
nosti. Vzbuzují pouze príliš
vypjaté nadeje obyvatelstva,
že z nich neco rádného vzej-
de a sklamání, které se po-
zdeji dostaví, když se kon-
ference opet rozejdou, aniž by
se usnesly na necem definitiv-
ním, má za následek jen vzrust
všeobecné beznadeje.

Anglictí badatelé hrabe
Craubrock a kapitán Kingdon
Ward, kterí podnikli vedeckou
výpravu do Birmy, dostali se
pri namáhavém výstupu na
horský masiv, když se pred
tím odloucili od své karavany,
do nebezpecí smrti hladem.
Boure a snehové vánice jim
znemožnily vcasný návrat v
táborište. Badatelé unikli smr-
ti jen tím, že se živili krysami
a potkany, jimiž se jeskyne bir
manských hor jenom hemží.

Kapitán Kingdon Ward pro-
hlásil po štastném návratu, že
kotletky z krys sice nechutna-
jí tak dobre jako žábí stehýn-
ka, ale hlad jest dobrý kuchar
a tato neobvyklá krme je za-
chránila od jisté smrti. Vý-
prava byla celých ctrnáct me-
sícu v nej nehostinne jších kra-
jích Birmy a pronikla hluboko
do Tibetu.

Bývalý ministerský pred-
seda a vudce britské libe-
rální strany David Lloyd
George Lloyd se rozhodnul od-
stoupiti z politického života a
vzdáti se svého místa v posla-
necké snemovne. Sveril se prá
telum, že chce psáti své pameti
a venovati se hospodarení na
venkovském statku. Do poli-
tické arény byl znovu vstoupil
jen tehdy, kdyby nastaly zcela
mimorádné okolnosti.

Z posledních voleb vyšla li-
berální strana tak oslabena, že
je dnes Lloyd George v parla-
mente generálem bez vojska.
Jeho vliv na vývoj událostí pri-
rozene poklesnul, a není se pro
to co diviti, že politickým
triumfum zvyklý politik pomý-
šlí na odstoupení. Jeho po-
pularita dostoupila vrcholu za
svetové války, na jejímž zacát
ku byl šefem municního de-
partmentu, pozdeji se ujal mi-
nisterského predsednictví a za-
stupoval jako takový Anglii
na parížské mírové konferenci.

Pri nedávné dražbe ru-
kopisu v Paríži byly prodány
také dva dopisy žen: dopis ná-
rodní hrdinky z války r. 1870
a dopis marnotratné kokety,
zvané “Královna Pomaré”.
První napsala Juliette Dodu,
hrdiná žena, která zachránila
Francii celý armádní sbor
svým neohroženým cinem:
když Nemci obsadili Pithiviers
vnikla do telegrafního úradu,
zmocnila se prístroju a spojila
je s dráty vojenského telegra-
fu neprátelského. Po mnoho
dní pak zachycovala zprávy
nemeckého velení a podávala
je generálum francouzského
vojska. Druhý dopis pochází
od pochybné hvezdy nocního
života parížského prezdené
jak již nahore uvedeno “Krá-
lovna Pomaré”, jejíž jméno ži-
je v bujné kronice nekdejší bo-
hémy. A jak byly oceneny?
Dopis národní hrdinky na 25
franku, kdežto památka na
“královnu noci” nad 100 fran-
ku!

Zpráva auditoru práve
vydaná, oznamuje, že v kni-
hách Kreuger & Toll Compa-
ny provedeny byly falešné za-
nášky pod dozorem Ivara
Kreugera, který nedávno v Pa-
ríži sprovodil se se sveta. Prišli
na to úcetní znalci pri duklad-
né prohlídce knih firmy. Ve
zpráve se praví, že ve knihách
jsou zanášky, dle nichž byse
zdálo, že Kreuger a podružné
jeho spolecnosti nejsou hlavní
spolecnosti dlužni peníze, a že
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také se tam neuvádejí její dlu-
hy jiným pobockám.

Auditori pravili, že v nekte-
rých prípadech mohovitost,jak
ji knihy vykazovaly, byla úpl-
ne vymyšlena, že v knihách
spojených spolecností jsou ne-
které mohovitosti uvádeny dva
kráte, nebo že císlice jsou zna-
cne vyšší, než by mely býti.

Jak zpráva udává, manipu-
lace takové rozšíreny byly ta-
ké na úcty zisku a ztráty ruz-
ných spolecností, a zisky pro
rok 1930 byly libovolne zvý-
šeny.

Prohlídku knih provedla an-
glická úcetnická firma. Ti ne-
mají žádné pochybnosti, že
Kreugerovy úcetní knihy jsou
“hrube chybné”, ackoliv jsou
upraveny tak, že všechno v
nich zdá se vzorne shodovati.

Zbežné zkoumání knih fir-
my Continental A. G., pobocky
International Match Corpora-
tion, ukázalo podobný stav,
jak praví auditori.

Praví se, že reditelský sbor
firmy Kreuger & Toll snaží se
najiti cestu, aby spolecnost by-
la zlikvidována takovým zpu-
sobem, aby zájmy veritelu by-
ly chráneny a Kreugerovy in-
dustriální podniky aby nejak
udrženy byly v chodu.

Pri demonstracích, které
usporádaly socialistické orga-
nisace v Pešti aby uplatnily po-
žadavek ku vláde za pomoc
nezamestnaným, zakrocila v
ruzných provinciálních me-
stech policie, jež použila zbra-
ní k rozehnání demonstrantu.
Jeden muž byl usmrcen, mno-
ho bylo poraneno a 300 zatce-
no. V Pešti zástup pochodo-
val k parlamentní budove, ale
ministerský predseda Karolyi
prohlásil ku predákum, že ne-<
popreje sluchu jejich stížno-
stem, dokud nebudou ukonce-
ny stávky, které jak on tvrdil,
byly podníceny socialisty.

V Moskve Judas Stern a
Sergej Vasiljev byli odsouzeni
na smrt pro postrelení rady ne-
meckého vyslanectví, Dra. Frit
ze von Twardowskiho, v tero-
ristském spiknutí, které melo
za úcel zaplésti Sovetské Rus-
ko do neprátelství s evropský-
mi národy.

Podle nejnovejšího scítá-
ní lidu ve Vatikane má tento
nejmenší stát sveta okrouhle
1,000 obyvatelu. Z nich je 721
obcanu mesta a 273 cizincu.
Kolonie Švýcaru o poctu 100 o-
sob je nejsilnejší cizineckou
kolonií ve Vatikáne.

Kapitán kupoval a prechová-
val uloupené veci.

Kapitán Boh. Kovarík, který
je 411etý byl obvinen v Trutno-
ve dopadeným lupicem J. Kor-
belácem, z kupování a precho-
vávání kradených vecí. Toto
udání lupice bylo potvrzeno
výsledkem prohlídky, prove-
dené v kapitánove byte v
Hradci Králové. Bylo naleze-
no mnoho vecí pocházejících
z loupání, která spáchal Kor-
belár. Jsou skvosty, gramofo-
nový, radiové prijímace, vyssá-
vace, kožišiny a premnoho ve-
cí jiných. Kapitán doznal, že
tyto veci koupil od ruzných li-
dí, ale tvrdí, že nemel pometí
jakého jsou puvodu. Soucas-
ne s kapitánem, který je vdo-
vec, byla zatcena i jeho 261etá
hospodyne Jar. Vohnoutová z
Jicína a stavitelský asistent
Roudenský z Pardubic, který
velmi casto docházel do kapi-
tánova bytu. Kapitán Kova-
rík je geometr a míval dohled
pri nekterých vojenských stav-
bách. Ve službe byl velmi
presný a mel povest svedomité-
ho odborníka. Žil skrome a
byly jen nápadné jeho casté
výlety vlakem, které ješte ca-
steji nežli on podnikala jeho
hospodyne, casto o nocní ce-
stování, pri nemž byla pravde-
podobne privážena korist do
bytu dustojníka. Pri kapitá-
nove nenárocném zpusobu ži-*
vota tím více prekvapuje, že se
jako dustojník odhodlal k ob-
chodování s lupicem Kapitán
je v hradecké vojenské vezni-
ci, jeho hospodyne a stavitel-
ský asistent jsou ve vazbe kraj
ského soudu.

Rychlík podjel horící most.

Rychlík, z Príbrami byl me-
zi stanicemi Tochovicemi a
Breznicí prekvapen požárem.
Horel drevený most, pres kte-
rý vede silnice z Tochovic do
Breznice. Pruvodcí vlaku dal
sice rychlík zastaviti, ale po-
tom se rozhodl podjeti pod ho-
rící most. Rychlík prejel
štastne a most asi okolo pul
noci spadl na trat. Požár mo-
stu vznikl asi jiskrou od loko-
motivy, jelikož v onu vecerní
dobu jelo tudy mnoho vlaku.
Do rána byly odklizeny trosky
mostu, takže druhý den byl
provoz již zase normální. Most
byl již starý, takže železnicní
správa bude nucena ihned na
jare poríditi most se železnou
konstrukcí.
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