
Ruzné. ,

Celý svet byl prekvapen

aférou, již práve vyšetruje
rížská policie. Jde o cástku 4
miliony franku, které podvod-
ným zpusobem vylákali dva
hochštapleri na jedné manžel-
ské dvojici.

Pred nedávném byli v Parí-
ži zatceni falešní hráci, kterí
se vydávali za šlechtice a na
jedné bohaté Dánce vylákali

hre pres 5 milionu franku.
Nyní policie obírá se podob-
ným velkým prípadem, jenže
tentokráte nejde o falešné hrá-
ce, nýbrž o podvodníky jiného
druhu, ale stejne smelé. 651etý
miajitel plantáží James Wat-
son prijel z Austrálie do Parí-
že. Prijel v doprovodu své že-
ny a übytoval sé v jednom ho-
telu na Elysée. Jeho 611etá
žena velmi ráda tancila a pro-
to byli denními hosty v ruz-
ných tanecních síních. Jedno-
ho dne pristoupil k ní elegant-

ne odený švihák a požádal jí o
tanecek. Predem se ovšem
predstavil: James Jamerson,
majitel plantáží. Jamerson se
záhy seznámil s manželem roz
tancené dámy a zavedl hovor
na parížské zvláštnosti. Paríž
znal dokonale a proto s ocho-
tou se milostivé paní nabídl za
pruvodce. Ješte týž vecer
predstavil jim svého verného
prítele Jamese Coopese, velké-
ho boháce a bursovního speku-

lanta. Ten se seznámil s pa-
nem Watsonem a predstavil
mu svou krásnou prítelkyni, e-
legantní a bohatou dámu. Pan
Watson byl prítelkyní nadšen,
a záhy se s ní seznámil blí-
že. Ále kráska milovala mi-
mo pana Watsona též obcho-
dy. Jednoho dne, když už pan

Watson byl dosti zpracován,
objevil se Jamerson a sdelil, že
v nekolika dnech vydelá težké
miliony. Dostal práve diplo-
matickou cestou z Londýna a
Buenos Aires vyrozumení, o
stavu jistých akcií, na nichž
vydelá velké peníze. Pan Wat-
son sedl na lep a nabídl se, že
se obchodu rád úcastní, vez-
me-li ho pan Jamerson za spo-

lecníka. Jamerson odmítl, ale
pak si dal ríci a prijal od Wat-
sona dva miliony franku. Po
nekolika dnech vyžádal si dal-
ších 2,100,000 franku, nacež
odjel do Londýna. Pan Watson
šel pak klidne spát, ale druhý
den neprišla ani jeho prítelky-
ne, ba ani pan Coopes. Když
ani tretího dne o nich nic ne-
slyšel, šel prípad udat policii.
Bylo však již pozde. Watson
i jeho žena byli zdrceni zprá-
vou, že sedli na lep podvodní-
kum, kterí je pripravili o cást
jejich majetku. Tato podvod-
ná trojice již pred dvema léty
podvedla jednu vdovu z Brasi-
lie a pak jednoho Anglicana,
který jim sveril také miliony.

ltálie po léta starala se o
získání držav v severní Africe,
aby tam mohla posílati ke ko-
lonisaci své prebytecné obyva-
telstvo, jehož každým rokem
pribývá více nežli v jiných ze-
mích. Po vyhnání vzpurných
domorodých kmenu v Cyre-
naice v Libyli získala obrovské
plochy pudy, o než s domorod-
ci bojovala deset let. Tato
puda bude nyní kolonisována,
poslední plány byly práve do-
delány.

Výhradní kolonisacní právo
bylo svereno spolecnosti se zá-
kladním kapitálem $2,500,000
v amerických penezích. Spo-
lecnost musí se ríditi vládním
plánem a její práce bude po-
dléhat! vládnímu dozoru.

Puda v Cyrenaice, která však
vetšinou musí býti zavodnová-
na, bude predána oné spolec-
nosti za cenu dvou amerických
centu za akr. Spolecnost musí
na pozemcích provésti ruzná
zlepšení, nacež pozemky na-
bídne rodinám italských zeme-
delcu na mírné splátky.

V Amiens, Francie, soud
vyškrtl žalobu francouzského
sedláka proti bývalému neme-
ckému císari Wilhelmovi, na
nemž se domáhal náhrady za
život své dcery, která byla za-
bita behem bombardování v
dobe svetové války. Soud roz-
hodl, že kaiser prišel o své mí-
sto jako vládce Nemecka a že
tedy není žádné príciny, proc
by žalobce jej mel v žalobe
jmenovati jako viníka.

V Paríži, 171etý Pierre
Seguy, syn z dobré rodiny, pri-
znal se, že náruživá cetba de-
tektivních knih o zlocinech a
vraždách jej svedla na zloci-
neckou dráhu. Prepadl oku-
panty jednoho kompartmentu
na expresním vlaku Paríž-
Dieppe a postrelil zrízence za-
sílatelské spolecnosti, když ten
chtel zakrociti.

Podle poslední zprávy z
Honolulu žije v naprosté od-
loucenosti od sveta na ostrove
Fanning ve strední cásti Tiché-
ho oceánu, asi 2200 kilometru
od nejbližší pevniny, devet bí-
lých žen v klidu, míru a spo-
kojenosti. Nejsou to však žád-
né trosecnice, ale proste ženy,
které si tento odloucený kout
sveta samy vybraly k pobytu.
A jak ze zprávy vysvítá, jsou
naprosto spokojené. Mají s
sebou, pokud jsou provdány,
své manžely a bydlí v malých,
roztomilých domcích poblíž po
breží. Jako pravé dcery udr-
žely si tyto moderní poustevni-
ce živý zájem o módní novin-
ky. Pri vzácných sice, ale pra-
videlných návštevách cizích lo-
dí dostávají tyto robinsonky
cetné módní žurnály a magazí-
ny. Sejdou se pak na prátel-
skou besedu a pretrásají mód-
ní novinky, hovorí o nových
vzorech i jakosti materiálu, o
prípravách i strihu a objednají
si pak spešnými dopisy z Yo-
kohamy nebo z Nového Yorku,
prípadne z Los Angeles vše, co
potrebují k porízení moderní
toalety. Lod odveze objedna-
cí list a priveze za drahnou do-
bu príslušné látky a prípravy.
Je ovšem samozrejmé, že me-
zitím opanovala v Americe i v
Evrope zcela jiná móda pole a
že na ostrove ušité úbory patri-
ly pak již módní historii. Ale
to nikterak nevadilo ani nosi-
telkám, ani jejich manželum.
Moderní poustevnice jsou ve
zpráve z Honolulu líceny jako
mladé, slicné ženy, které jsou
stejne statecné, jako veselé.
Manželé kladou také obcas
duraz na pekné oblecení a pak
se scházejí všichni bílí obyva-
telé ostrova ve vybraných úbo-
rech, ženy ve zmínených toale-
tách a muži v pekných úbo-
rech z bílé látky. Tyto vecír-
ky strídají se pravidelne s ji-
nými intimními vecerními zá-
bavami. Naše moderní robin-
sonky hrají též tennis, holdují
hodne plachtení a rybárství a
ve vodních sportech jsou vyni-
kajícími prebornicemi. Obcas
vecer holduje se též tanci, a to
pri zvucích radia, které repro-
dukuje hudbu ze všech koncin
sveta.

V Konstanci nalezla po-
licie na ulici ležícího vysílené-
ho muže, obleceného v hadry
a úplne zavšiveného. Starec
byl bez vedomí a sotva dýchal.
Tesne ke svému telu mel prim-
knuto staré, rozeschlé *

pouz-
dro na housle. Když policie
pouzdro otevrela, nalezla v
nem staré housle, na nichž by-
la natažena jen jedna struna,
na níž starec hrál a vydelával
si peníze. Ti, kdož ho slyšeli
hrát tvrdí, že ani umelec ne-
hraje tak, jako onen starec.
Starec byl dopraven do nemoc-
nice a policie jala se pátrat po
jeho totožnosti. Záhy bylo zji-
šteno, že jde o Jirího Mirea,
rumunského príslušníka, zná-
mého houslového krále. Když
Jirímu bylo šest let, byl již na-
zýván zázracným dítetem.
Housle, na které tehdy hrál a
jež byly nyní u neho nalezeny,
jsou stradivárky ohromné ce-
ny. Tehdy mu je daroval je-
den ctitel hudebního umení.
Malý Jirík uvádel svého casu
celý svet v úžas. Lec záhy za-
padl, ztratil se a teprve nyní
byl nalezen. Ac pod svou paží
držel housle nesmírné ceny,
prece radeji trpel hlad, než
by se byl svého milácka, svých
houslí, prodejem vzdal. Policie
zjistila, že umelec zdržoval se
v posledních letech na nádra-
žích, kde žebral. Také jezdil
ve vlacích a hrou si vydelával
peníze na koralku. Jinak byl
jeho duch již úplne zatemnelý.

Podohný osud potkal také
svetoznámého poctáre Morice
Frankla. Frankl narodil se v
Petikostelí jako syn chudého
krejcího. Ješte mu nebylo pet
let, když z pameti dovedl vypo
cítat nejsložitejší soucty. Ja-
ko šestiletý dostal se na variet-
ní pódium a vystupoval jako
zázracné díte. Pak podnikl
turné do ciziny. Na všech ce-
stách provázel ho otec, který z
jeho vedomosti vytloukal kapi-i
tál. Ale ve triceti letech byl
slavný poctár hotov. Ztrácel
pamet, a aby neutržil blamáž,
prestal vstupovat a žil z na-
strádaných penez. Ale jmení
se vykutálelo a nakonec byl
rád, že ho prijali v mestské a-
sylu v Pešti, kde nyní zemrel
ve veku 60 let.

Spojení mezi Labor party
a Independent Labor party ve
Velké Britanii bylo prerušeno.
Konference neodvislé strany
práce se rozhodla, že bude na-
dále pokracovati jako neodvi-
slá politická skupina.
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Pomalu zotavují se lidé z
hruzy, kterou natropila posled
ní vetrná smršt spojená s pru-
trží mracen, v kraji osijeckém,
zejména v okrese valpovském.
Po zacátecním lijáku a bouri
rozpoutala se nad celým kra-
jem strašná vichrice, spojená s
prutrží mracen, která se ve
chvíli promenila ve vetrnou
smršt. Strach, krik, plác bylo
slyšeti na všech stranách. Li-
dé utíkali z domu, z nichž stre-
chy lítaly v povetrí spolu se
stodolami jako krabicky od
sirek. Nemohli a nemeli casu,
aby mysleli na dobytek, za-
chranovali jen holý život, ale i
ten byl venku víc ohrožen, než
v rozvalinách príbytku. Celé
ctyri vesnice byly témer smete-
ny s povrchu zeme, jen zríce-
niny po nich zustaly. Z lidí
bylo,pokud se do dnešního dne
dalo zjistit, pet osob padající-
mi a létajícími predmety zabi-
to a 24 težce, bezpoctu jich
však lehce zraneno. Kolik ku-
su dobytka zašlo, nedá se ani
v dohledné dobe zjistit, nebot
dobytek, pokud nebyl orká-
nem übit, rozutekl se po celém
okolí a mnohde i utonul. O
prudkosti a sile orkánu lze si
uciniti predstavu, když si pred
stavíme, že težký selský vuz
unášen byl vysoko ve vzduchu
cyklonem pres pul kilometru a
pak s veliké výše mršten dolu,
takže z nej byly jen trísky. Te-
legrafní a telefonní tyce byly
stejne jako stromy lámány ja-
ko sirky a odmršteny i s dráty
až 30 metru daleko. Puda je
na postižených místech rozer-
vána a osevy i stromy úplne
zpustošeny a zniceny, škoda
se dnes odhaduje na nekolik
desítek milionu dináru. Smršt
prenesla se pak pres Sávu do
Bosny, kde rádila stejne prud-
ce zejména v prujavorském o-
krese. Pri bouri se smrští spo-
jené zabiti byli bleskem dva
muži. Vecná škoda nedala se
ani zde ješte zjistit, bude to
však mnohem menší, nebot
smršt byla zmírnena kopci a
lesy a k veceru skucela jen v
pralesích smerem k Dalmácii,
kde zanikla. Na pomoc povo-
lané vojsko i organisace cerve-
ného kríže mely dodnes plné
ruce práce a jim lze dekovati,
že následky pohromy nebyly
leste horši.

V Rangoonu zemrel po
dvou denní nemoci nejslavnej-
ší indický fakir poslední doby
Narasinga Svami. Dovedl ve-
ci, kterých nedovedli ani po-
chopiti ani vysvetliti slavní U-
niversitnf profesori, a indický
nositel Nobelovy ceny fysik
Rhaman byl jeho obdivovate-
lem. Pred padesáti profesory
kalkutské university požil Na-,
rasinga takové množství cyan-
kali, že by to bylo postacilo k
otrávení nekolika set lidí. Pak
rozkousal a snedl kus skla a
pet minut držel v ústech žhavý
uhlík bez popálení. Pri jiné
príležitosti vypil doušek kyse-
liny sirové a snedl celé množ-
ství hrebíku a rýsovacích hre-
bícku. Pri posledních poku-
sech v Rangoonui požil velké
dávky peti až šesti jedu v ne-
kolikaminutových prestávkách.
Žádný jed mu neuškodil. Dva
dny pred smrtí požil velké dáv
ky otrušíku. Téhož dne one-
mocnel a do dvou dnu zemrel.
Jeho telo nebylo podle jeho
prání pitváno, ale lékari pro-
hlásili, že nezemrel za prízna-
ku, jež jsou vlastní otrave o-
trušíkem Narasinga Svami o-
statne již deset dní pred svou
smrtí prohlásil, že do* mesíce
musí zemrít.

Majitelé skotských desti-
lerií whisky se teší, že po zru-
šení prohibice ve Finsku dojde
brzy na odvolání prohibice i ve
Spoj. Státech.

Podle sdelení jednoho pred-
ního majitele destilerie jest
nyní ve Skotsku v zásobe 150,-
000,000 gallonu whisky, která
je držána “in bond” v nadeji,
že obchod s lihovinami bude o-
pet ve Spoj. Státech v proudu
v nekolika mesících.

Spoj. Státy pred zavedením
prohibice kupovaly každého
roku kolem 2,000,000 gallonu
whisky od skotských palíren.
Nyní se však ocekává, dojde-li
k zrušení prohibice v Soustátí,
že by se tam mohlo prodati nej
méne dvakrát tolik whisky,
jestliže by ovšem soucasne s
odvoláním 18. ústavního dodat
ku dostavila se také všeobecná
prosperita, tak aby pomery
byly normální.

Zprávy z Chihuahua Ci-
ty, Mexico, udávají, že u San-
ta Anna ve státu Chihuahua
bylo kroupami zabito 70 koz.
Bylo to nejvetší krupobití v
mnoha posledních letech.

Ústrední úrady sovetské
vlády vydaly výnos, kterým se
mají chrániti jak kone, tak i
jejich vlastníci pred zneužívá-
ním, at už by se toto týkalo
použití koní pro osobní nebo
vládní potrebu.

Až dosud místní úredníci
meli ve zvyku, že mužíkum
rozkázali dodati kone s voz-
kou k prípreži, což se už delo
po dlouhé veky a rada genera-
cí proti tomu neustále protes-
tovala, ovšem marne. Sovetští
úredníci podedili tento zvyk od
úredníku bývalé carské vlády.

Nyní však podle výnosu so-
vetské vlády nesmí se tak více
díti. I když by nyní bylo tre-
ba koní pro zákonné verejné
práce, jejich komandování k
temto pracím bude musit býti
schváleno radou lidových ko-
misaru a za práci musí býti
mužíkum plne zaplaceno.

Skoro na dva miliony ci-
zincu požádalo o práci v sovet-
ském~Rusku v posledních dvou
letech podle odhadu, který u-
cinil M. Vladimírov, úredník v
zahranicním úrade nejvyšší ra
dy pro národní ekonomii. Ty-
to žádosti došly bud prímo do
Moskvy ruzným hospodár-
ským organisacím nebo byly
podány, sovetským zástupcum
v cizine.

Skutecný pocet cizincu, kte-
rí v sovetském Rusku jsou prí-
tomne zamestnám v ruzných
oborech, Vladimírov udává na
6,800 osob. Tato císlice, která
v hrubých rysech shoduje se s
odhady, jež zástupce United
Press obdržel z jiných prame-
nu, popírá prehnané zprávy o
hromadném vystehovalectví do
Ruska, jež byly otišteny v ne-
kterých listech v jiných ze-
mích.

Tito cizinci, nyní v Rusku
zamestnaní, patrí ruzným ná-
rodnostem. Hlavní prekážkou,
že cizincu není na Rusi zamest
náno více a že brány sovetské-
ho Ruska nebyly otevreny do-
korán pristehovalcum z jiných
zemí, hledajícím práci, jest
velký nedostatek bytu.

Neobycejne prudké bou-
re, nikdy pred tím v této rocní
dobe se nedostavivší, postihly
vetší cást severní Itálie. Pri
techto bourích padalo s oblo-
hy všechno najednou: Sníh,
kroupy i déšt, pri cemž zuril
prudký vichr. Místy bylo sil-
né hromobití.

Následkem lijáku rozvodni-
ly se reky a potoky a pretekly
ze svých brehu. U Trento uto-
pily se tak tri osoby, u Viella
blíže Turína pak dve osoby.
Blíže Pistoia byl zabit muž
bleskem, který sjel s oblohy
za prudké snehové vánice na
horách pri rakouských hrani-
cích.

V Benátkách gondolová služ-
ba byla ochromena, nebot žá-
dný gondoliér netroufal si vy-
jeti na rozbourenou vodu.
Prudká boure bicovala vody v
kanálech, že se vlny vysoko
zdvihaly. Na pevnine pak by-
lo zvrakováno nekolik obyt-
ných stavení.

Vetšinou 13 hlasu proti
3, svetový soud zamítl námitky
podané litevskou vládou proti
svetovému soudu, že nemá pra
vomoci rozhodovati o rozpuš-
tení snemu v Memelu, ani pra-
vomoci v prípade, když Litva
utvorila v Memelu diktáturu,
protože nemela duvery v me-
melský snem. Memel je mesto
které se svým okolím po sveto-
vé válce je samostatné, má
svuj snem, ale Litva má nad
ním vrchní dozor. Dríve pa-
trilo Nemecku. Ješte dnes ma-
jí v nem Nemci vetšinu.

lréna Maciejewska, 151e-
tá studentka v Radomi, Polsko,
neobstála pri zkouškách na
konci školního roku. Nežli se
shromáždili studenti, profesori
a rodice, spáchala sebevraždu.
Vpálila si dve rány z revolveru
do úst.

Austrálie, aby si pomo-
hla ve svých financních potí-
žích, hodlá prodati svou drža-
vu v tropech, ostrov Paqua, to-
mu, kdo za nej dá více. Od-
borníci prohlašují, že na tomto
ostrove jiste jsou zrídla petro-
leje a ložiska zlata.

V západní cásti cínské
provincie Honan rádilo obrov-
ské krupobití, jakého není pa-
metníka. Kroupy byly prý tak
veliké že se rovnaly velikosti
míce na hraní baseballu. Pada-
ly prý po dve hodiny.

Následek tohoto krupobití
jest hrozný. Jak zprávy udá-
vají, bylo kroupami usmrceno
200 osob a krome toho nekolik
tisíc osob bylo poraneno, ctyri
sta osad bylo kroupami znice-
no. Stromy byly zpreráženy a
zniceny úplne, práve tak jako
všechna polní úroda.

V Bellevue, Aisne, Fran-
cie, ruský velkokníže Boris,
bratranec zavraždeného ruské
ho cara Nikolaje 11., byl okra-
den o šperky v cene $4,000.
Lupicum do rukou padla také
brož diamanty posázená, kte-
rá kdysi byla majetkem carovy
sestry.

U Cherbourg, Francie, na
vrcholu žulové veže zvýši 225
stop, postavené hlavne, aby se
jí mohli obdivovati americtí
turisté, budou umísteny veliké
hodiny s císelníkem v prume-
ru devíti stop. Budou biti ctvr-
ti, pulky a celé hodiny a jejich
hlas bude moci býti slyšen na
dálku dvou mil na mori.

Sovetská vláda pokracu- 1
je ve zrušování kontraktu na
zajištení cizí pomoci pri svém
plánu zindustrialisovati Rusko.
Byly zrušeny kontrakty na
technickou pomoc, které byly
pred casem uzavreny mezi
Všeuniovým ruským trustem
elektrickým a mezi Internatio-
nal General Electric Company.

Behem eucharistického
kongresu, jenž svolán byl do
Dublinu v Irsku, došlo ku mno-
hým srážkám mezi Oranžisty
a Zelenými.

V nekterých cástech severní
ho Irska katolíci na ceste ku
kongresu byli komenováni a
stluceni. Mezi mesty Porta-
down a Belfast devet vlaku by-
lo kamenováno, rovnež tak ja-
ko parníky, jimiž poutníci ve-
zeni byli ku kongresu. Nejhor-
ší boure vypukla v Ballymena,
kde Oranžisté (Irští Protestan
té) shlukli se na nádraží, na
nemž katolíci shromáždeni by-
li. Nekolik z techto bylo sko-
páno a stluceno. Pred srážkou
veliký zástup Oranžistu para-
doval ulicemi mesta zpívaje
písne strany a odsuzující hla-
site papeže.

V Belfastu kameny roztríš-
tena okna v kárách náplne
ných poutníky. Dva policisté
byli poraneni.

Papežské prápory a prápo-
ry eucharistického kongresu
byly strhány a pošlapány v
Dohnemanagh.

Boure tyto jsou dozvuky
dlouholetých neprátelských
styku mezi katolíky jižní cásti
Irska a protestanty usedlými v
severní cásti zeme.

Kongresu zúcastnil se mezi
zástupy jinonárodních poutní-
ku Baltimorský arcibiskup,
Michael J. Curley. Na kon-
gresu zastoupeno bylo 40 ná-
rodností.

V pondelí zabit byl jeden
muž a dvacet jiných poraneno,
když bus vezoucí poutníky spa
dl s mostu do Liffey reky v
mestecku Lucan nedaleko Du-
blinu.

o

Padelání penez v republice.
Do vesnice nedaleko Frýd-

landu prišel chlapec z blízké
ríšsko-nemecké obce a žádal
za tisícikorunovou bankovku
drobné. Poštovní úredník, kte-
rý dostal bankovku do rukou,
prohlédl si ji a zjistil, že je to
padelek. Rekl to chlapci a po-
žádal ho, aby dal zadržet ne-
známého muže, který tisícov-
kou platil. Pri výslechu udal
onen muž, že bankovku dostal
od 251etého litografa Rudolfa
Bartla v Vratislavic u Liberce.

O padelané bankovce a o
Bartlovi byla hned vyrozume-
na cetnická pátrací stanice v
Liberci a bezpecnostní oddele-
ní libereckého policejního re-
ditelství. Policejní orgány vy-
konaly prohlídku v dome Bart-
lových rodicu ve Vratislavi-
cích, která mela prekvapující
výsledek. Bartel mel doma tis-
kárnu na bankovky. Priznal
se, že vytiskl za milion Kc pa-
delku, z nichž dal do obehu
zatím jen devadesát. S Bart-
lem byla zatcena jeho 271etá
sestra Štepánka. Bartel se na-
rodil v šumburku u Tanvaldu
a vyucil se litografem.

o
Šumavský “král zlodeju”

zavražden.
Na Horšovotýnsku u obce

Novosedlo vraždy obetí se stal
521etý Josef Wirth z Novose-
dla, známý v pohranicí jako
“král zlodeju”. Byl zastrelen
bratrancem, 261etým zední-
kem Frant. Wirthem. Vrah byl
brzy po cinu dopaden, zatcen a
dopraven do vazby okresního
soudu v Pobežovicích. Jakmi-
le se roznesla po obci zpráva o
vražde, pritáhli príbuzní “krá-
le zlodeju” k vrahovu domku
a demolovali jej, pri cemž také
znicili jeho zahradu. Zavraž-
dený byl nebezpecným lupi-
cem. Byl také v podezrení, že
pred rokem spáchal vraždu na
hostinském Riessovi v Mýtnici
u Domažlic.

Stará vražda vysvetlena.
V Tvarocné Lhote na Hodon

sku byla zatcena domkárka A-
nežka Durnová pro podezrení
z vraždy svého manžela Mar-
tina Durny, který pocátkem
cervna roku 1925 záhadne zmi
zel. Jeho manželka tehdy re-
kla, že osudného vecera odešel
z domu auž neprišel, cetnic-
tvo po zmizelém pátralo a na-
lezlo ho v studni domku s dve-
ma podezrelými ranami na hla
ve. S manželkou zemrelého
bylo zavedeno trestní rízení,
jež však bylo zastaveno, pro-
tože znalecký posudek pripou-
štel možnost, že dve hluboké
rány na hlave mohly býti zpu-
sobeny pádem do studne. Na
tajemnou smrt neštastného
domkáre se pomalu zapomelo,
až pred nekolika dny prihlásil
se cetnictvu jeden obcan, kte-
rý tvrdil, že byl svedkem násil-
né smrti neštastného domkáre.
Manželka Durnova Anežka by
la opet zatcena a za výslechu
se priznala k vražde. Osudné-
ho dne prišel prý Durna pod-
napilý domu a hádal se. Tu
Durnová uchopila nohu od sto-
lice a uderila manžela do hla-
vy. Po té odtáhla jeho mrtvo-*
lu do nedaleké studne, kam ji
vhodila. Když odklidila po
svém cinu všechny stopy, klid-
ne si ulehla. Ráno zacala se
po vesnici vyptávati, nevidel-li
nekdo z obcanu jejího manže-
la, prý se na noc ne-
vrátil domu a do rána nepri-
šel. Potom zašla na cetnickou
stanici, kde oznámila domnelé
zmizení svého muže.

o
Vylovil z potoka vlastní obet.

cetníkum ve Velkém Mede-
ny na Žitném Ostrove oznámil
Jirí Banko z obce Ižop, že z
potoku ciliz vylovil blízko je-
ho ústí do Dunaje mrtvolu ne-
známého muže. cetnictvo
hájilo hned príslušné pátrání a
na místo bylo povolána soudní
komise, když se ukázalo, že
jde o mrtvolu zraneného muže.

Zjistilo se, že jde o mrtvolu
Banková souseda, 501etého rol-
níka Emericha Mészároše. Ko-
mise zjistila, že Mészároš byl
zabit a potom hozen do poto-
ka. Vyskytli se svedkové, do-
kazující, že Banko mel tesne
pred zmizením Mészároše s
tímto prudkou hádku. Banko
byl proto zatcen jako podezre-
lý ze zabití svého souseda. Po
dlouhém zapírání konecne do-
znal, že prý souseda zastrelil
neštastnou náhodou pri stríle-
ní na zver do kroví, kde byl ná
hodou soused ukryt. Na mrt-
vole však nebyla shledána strel
ná rána, takže se zdá být prav-
depodobnejší, že Banko souse-
da zabil v hádce sekerou a pak
hodil jeho mrtvolu do potoka.
Boje se však, aby pri nálezu
mrtvoly nebyl vypátrán pru-
vodce smrti nebožtíka, chtel to
mu predejiti vlastním nálezem
mrtvoly, címž podle vlastního
mínení mohl nejlépe svésti pá-
trací orgány na falešnou sto-
pu..

o
Osvobozen.

V ceských Budejovicích pred
porotním soudem zodpovídal
se 231etý Fr. Kalous ze Stan-
kova u Milevska ze zlocinu
vraždy. Žaloba, mu kladla za
vinu, že v listopadu lonského
roku zardousil v lese u Prebo-
rova 291etou Anastazii Tomá-
škovou z Nežovic, se kterou na
vázal milostný pomer. Kalous
se k cinu priznal a omlouval se
tím, že obával, aby Tomášková
o svých stycích s ním nemluvi-
la a tím mu ve vsi neublížila.
Na hlavní otázku, znející na
zlocin vraždy, odpovedeli po-
rotci peti hlasy kladne a sedmi
hlasy záporne. Soud vynesl na
základe toho rozsudek osvobo-
zující.

o
Zatceni pro vloupání a krádež.

Komunistictí predáci Jan Fi-
lický a Josef Molnár z Rožna-
vy, ucinili dvoje vloupání:
jednou do advokátní kancelá-
re dra Knota, kde odcizili psa-
cí stroj, po druhé do obchodu
Štepána Válka, kde ukradli ne
kolik loveckých pušek. Pri
zatcení udali, že ukradli psací
stroj, ponevac mohli na nem
írozširovati letáky komunistic-
ké strany, a pokud beží o zbra-
ne, tyto prý chteli míti pro
svou obranu.

o

Vražda a sebevražda u Malešic.
Na vojenském cvicišti u Ma-

¦ lešic, 291etý bývalý topic, Vá-
i clav Hladík z Libne, zastrelil

, svou 211etou milenku A. J. z
i Malešic. Sám strelil se do hla-

vy a pripravil se o život.


