
Krajanské z ruzných stran.

—V Owosso, Mich., 421etý
krajan Louis Zelenka stal se o-
betí manželských rozmíšek
bez vlastní viny. Jeho sebe-
vražedný pokus byl vyvrchole-
ním hádky s manželkou Marií
Zelenkovou, která chce od ne-
ho rozvod. Zelenka odešel do
prvního patra a vystrelil tri-
krát na sebe, zatím co celá je-
ho rodina, až na jednu dceru,
byla doma v prízemních míst-
nostech.

Jakmile zaznely strelné rá-
ny, nej starší syn Frank, 20 ro-
ku starý, spechal do horejší ot-
covy svetnice a nalezl tohoto v
polovedomí se zbraní vedle ne-
ho. Zoufalec vypálil si jednu
ránu do úst a ta mu roztríštila
celistní kost a utrhla kus tvá-
re; jinou ranou míril na své ce-
lo, lec rucnice nebyla v tako-
vém úhlu, aby náboj mohl pro-
niknouti lebecní kostí a tak
broky strhly pouze pokožku na
cele; tretí rána jej už vubec
nezasáhla.

Pres tato težká zranení lé-
kari prohlásili, že nebožák má
nadeji na uzdravení, avšak Ze-
lenka sám nechce žiti. V cer-
vnu jeho manželka podala ža-
lobu o rozvod, ale pres to zu-
stala žiti s rodinou v jednom
dome.

Podle toho, co udává Zelen-
kuv právník, tento chtel podati
žalobu proti sousedovi, že mu
odloudil lásku jeho manželky.
Tímto sousedem má býti kra-
jan, jemuž na jare zemrela je-
ho manželka. To prý bylo prí-
cinou, že Zelenková podala ža-
lobu o rozvod.

Clevelandský “Svet” pri-
nesl zprávu: V sobotu konala
se pri slavnosti otevrení Fulton
Road mostu verejná veselka
mladého párku snoubencu, pri
níž bylo prítomno na 75,000 o-
sob. štastným ženichem je
Štepán J. Petruš, 3214 W. 56.
ulice, a nevestou Anna Telesá-
ková, 3650 Washington Park
Blvd., kterí byli oddáni na zvý-
šené plošine.

Za zvuku hudby “Oh, pro-
mise me ...” kráceli dve dru-
žicky, dva mládenci, cestná
družicka z malého stanu, za ni
mi ženich se svým mládencem
a na konec krácela nevesta ve
svatebním úboru se závojem,
zavešena na ráme radního Rie-
dera. Když byli snoubenci s
cestným pruvodem postaveni
na plošine do polokruhu, pri-
stoupil rev. A. Wright a vyko-
nal slavnostní obrady, které
byly pomocí mikrofonu slyši-
telný v celém okolí. Po obra-
dech políbil ženich nevestu,
byli fotografováni a tím vesel-
ka, první v dejinách Clevelan-
du na moste, skoncena.

V slavnostním pruvodu byli
slc. Anna Petrušová a Anna
Pitoráková, Sam Pitorák a Jan
Koš, Jan Redela a slc. Kateri-
na Petrušová. Tito novoman-
želé meli nejvetší veselkovou
návštevu v dejinách našeho
mesta. Do konce mesíce budou
bydlet ve vilce u Chippewa je-
zera. Od sdružení obchodníku
získali mnoho krásných daru a
zarízení domácnosti.

Tímto vecerem byli tyto
lidové slavnosti ukonceny a vr-
cholem slavnosti byla soutež
krásy a oblíbenosti slicných dí-
vek. První cenu získala kra-
janka slc. Josefína Gráfová,

19 roku stará z cís. 5002 Mem-
phis avenue.

Kol plošiny bylo asi 30,000
osob, které rozhodly tuto sou-
tež mezi 16 krasavicemi. Slc.
Gráfová získala diamantový
prsten. Druhá cena pripadla
slc. Irene Jensenové, 181eté, z
cís. 2363 W. 41. ul., a tretí ce-
na krajance slc. Anne Petrušo-
vé, 211eté, z cís. 3214 56. ulice,
sestre zmíneného ženicha. A-
nicka utekla ješte pred rozhod
nutím cen a když jí byla cena
priknuta, nemohla být naleze-
na.

Tyto dívky prodávaly od ú-
terka mezi zástupy ruže po
centu a každý cent znamenal
hlas. Policie odhadovala, že
pri záverecné slavnosti byl nej
vetší pocet osob za celý týden.

Olympijští ceští závodní-
ci opustili ve ctvrtek Chicago.
Odejeli na východ, kde se jim
dostane lepšího uvítání, nežli v
Chicagu, kde nyní se táží:
“Kdo nese hlavní zodpoved-
nost za toto neslýchané fiasko,
ci lépe receno ostudu?”

Olympijské mužstvo prijelo
do New Yorku v sobotu ráno
a slavnostne uvítáno.

Nekolik set krajanu roz-
loucilo se s Prahou, aby po doj
mech prožitých ve staré vlasti,
nastoupilo zpátecní cestu do
svých domovu ve Spojených
Státech. Tato výprava vrace-
jících se krajanu cítá pres 300
osob. Sní se vrací i vetší cást
vzorného družstva, vyslaného
Americkou Obcí Sokolskou na
9. slet v Praze.

Výletníci se na zpátecní ce-
ste ješte zastavili v Paríži. Do
New Yorku dorazí výprava 26.
srpna. V sobotu budou vítáni
v Chicagu.

Západní Cesko-Bratrská
Jednota, která je nejvetší ces-
kou bratrskou pojištující jed-
notou ve Spoj. Státech a jejíž
sídlo je v Cedar Rapids, lowa,
bude konati v Omaha, Neb.,
svuj osmý rádný sjezd od 6. do
10. zárí.

o
Prohibice.

V Pittsburghu státní kon-
vence pennsylvanské Americ-
ké Legie prijala resoluci, v níž
se žádá za okamžité vyplacení
bonusu Vysloužilým vojínum
ze svetové války, za odvolání
18. ústavního dodatku, za zme-
nu Volsteadova prohibicního
zákona a Snyderova státního
zákona o vymáhání prohibice.

U Palmyra Indiana byl
zastrelen cernoch, v nemž byl
ztotožnen 25-letý Edward
Sprouts, pašerák lihovin z
Louisville, Yy

Referendum konané po-
dle usnesení sjezdu v Milwau-
kee, Wis. mezi cleny socialisti-
cké strany, skoncilo vítezstvím
“mokrých” nad “suchými.”
Hlasování se zúcastnilo pres
25,000 príslušníku strany, dve
tretiny se vyslovili pro odvolá-
ní osmnáctého ústavního do-
datku. Referendum na socia-
listickém sjezde prosadili hlav-
ne známý liberální newyorský
žurnalista Heywood Broun s
milwaukeeským mayorem Da-
nielem W. Hoanem.

Na pomoc nezamestnaným.
Dolní snemovna pennsylvan-

ské státní zákonodárný prijala
návrh na zavedení všeobecné
prodejní dane. Navrhuje se
zavesti jednoprocentní dan na
každý prodej. Výnos této da-
ne má býti venován do fondu
na podporu nezamestnaných o-
sob, kterých je v Pennsylvanii
znacný pocet vzhledem k tomu
že prumyslové závody pracují
ienom cástecne nebo docela za
kálí.

V New Yorku komisar
verejného blaha, Taylor, vydal
k verejnosti provolání ve spo-
jení se subskripcní kampaní
na získání pomocného fondu v
obnosu $25,000,000, aby se od-
pomohlo bíde nezamestnaných
príští zimy. Situace mezi ne-
zamestnanými jest už nyní do-
sti zlá, mnohem horší však bu-
de v zime, jestliže do té doby
nezacne vetší pocet závodu o-
pet pracovati a nedostaví-li se
aspon cástecne zlepšení v obo-
ru zamestnanosti. Komisar
Walter udává, že již prítomné
dobe 700,000 osob požívá pod-
pory od mesta.

o
Popraveni.

V Mc Alester, Okla., byli v e-
lektrické židli popraveni jeden
beloch a jeden cernoch. Be-
loch, 501etý I. J. Alder, byl
odsouzen k smrti pro zavraž-
dení svého švakra Torna Mc-
Donalda, jehož zabil pro to, že
na farme pri obede nebylo k jí-
dlu dosti páju. Alder krome
toho zabil také manželku Mc-
Donalda. Cernoch Fillmore
Davis, byl odsouzen pro zabití
Guy Jarvise, podšerifa okresu
Blaine.

o
Notný tatík.

Ve Whitesburg, Ky., John L.
Sloan, 601etý uhlokop, stal se
nyní otcem 34. dítka. Jest po
druhé ženat. S první manžeL
kou mel 18 dítek, mezi nimi
jedny trojcata a dvoje dvojca-
ta; s druhou manželkou má ny
ní již 16 dítek, vcetne jednoho
párku dvojcat. Posledním prí-
rustkem v Sloanove rodine jest
hoch, který prý je zdráv a má
se cile k svetu. Také jeho 43
létá matka je prý zdráva.

o
Ukradl policajta.

Z Dallas, Tex., unesl bandita
motorcyklového policistu, T.
M. Ryana. Policista Ryan byl
odzbrojen a prinucen vsednou-
ti do malého auta onoho muže,
když se pokusil podezrelého
vyslýchati. Za tricet minut
pozdeji bylo policii ozná-
meno, že toto auto bylo spatre-
no jak ujíždí smerem k Fort
Worth.

o

Obesil se.
V Medicine Hat, Alta., Karl

Axelson, prominentní cinitel
ve farmárském a delnickém
hnutí, byl nalezen obešený na
trámu v jedné odlehlé budove
na své farme u Bingville.

o
Srážka.

V Ashland, Wis.*, lOletá Ma-
rie Frondák byla zabita, když
jedouc na bicyklu se svým bra-
trem, byla zasažena autem.

O odpocinku behem dne.
Píše.

Shirley W. Wayne, M. D.
Dr. P. H., komisar zdravotni-

ctví mesta New Yorku.
Nemá-li se díte behem dne

prespríliš vysíliti, musí odpo-
ledne chvíli odpocívati. Léka-
ri mluví o tom jako o únave.
Tato únava je v nekterých prí-
padech tak silná, že díte ztratí

chut k jídlu, anebo i vede úna-
va k nesprávné výžive. Únava
zmenšuje též okolnost dítete
vuci chorobám, v jiných prí-
padech v nichž rodice casto
prehlédnou únavu jako prícinu
stává se díte mrzutým a težko
se ucí a to jedine proto, že se
cítí unaveno.

“Poskytnete svému díteti prí
ležitost, aby si každé odpole-
dne po škole odpocinulo,” radí
Artgelo Patri. “Díte vyroste
prirozeneji, odolá lépe nemo-
cím, nebude mrzutým a bude
se lépe uciti, venuje-li každého
odpoledne aspon jednu hodinu
odpocinku. Díte z elementár-
ní školy potrebuje tento odpo-
cinek proto, že v té dobe ry~<
chle roste. Hoši a devcata ze
školy vyšší potrebují jej z toho
duvodu, že se snaží prizpusobi-
ti se životu lidí dospelých a
žijí proto ve stálém telesném i
duševním napetí. ”

Podle názoru tohoto známé-
ho pedagoga uciní rodice nej-
lépe ,urcí-li detem k odpocin-
ku urcitou denní hodinu, od 3
do 4 ve školním roce a od 1 do
2 v dobe prázdnin.

“Primejte díte, aby se od-
strojilo a ulehlo do postele s
predsevzetím, že bude hodinu
klidne odpocívati i když se mu
nepodarí usnouti. Chápu, že
matkám nebude s pocátku
snadno prímeti deti k této ne-
cinnosti, verím však, že bu-
dou-li k této rutine deti denne
pridržovati, stane se jejich ú-
kol casem snadnejším. V do-
be, kdy díte odpocívá, má býti
v domácnosti pokud možno ti-
cho, v ložnici má býti šero, ni-
koli však na úkor dobré venti-
lace, okna mají býti otevrena
nahore i dole,aby mohl vzduch
dobre prouditi.”

“Po takovémto odpocinku
chut dítete k veceri vzroste,
své školní úkoly skoncí v kratší
dobe a bude pak míti príjem-
nejší vecer. Odpoledne odpo-
cinek, netrvá-li déle nežli jed-
nu hodinu, prispeje krome to-
ho ku klidnejšímu spánku v
noci.”

Nepovažujte odpolední od-
pocinek za cástecnou náhradu
pravidelného nocního spán-
ku. Tento odpocinek je pouze
žádoucím prerušením denní
cinnosti, normálním odstravo-
váním únavy, která se dostavu-
je no odpoledni, kdy je díte
nej pilneji zamestnáno.

Díte, které trpí stálou úna-
vou, potrebuje odpoledne delší
odpocinek a má zustati v po-
steli delší dobu a v sobotu a v
nedeli, až do té doby, kdy se-
sílí a ozdraví.

o

Draze platí ukradené boch-.
niky chleba.

V New Orleans, La., Cernoch
Emile Johnson, který ukradl
ctyri bochníky chleba a jeden
dort, musí zbytek svého života
ztráviti v trestnici. Bylo to již
jeho ctvrté provinení. Podle
státního zákona byl odsouzen
na doživotí.

o

Pak verte jménu.
Kdyby byl Joe Soda v Der-

by, Connecticut, žil podle své-
ho jména, nemusel zavren býti
do vezení. Soda, jenž vlastní
tam obchudek se sladkými ná-
poji, chycen byl prohibicními
agenty pri delání a prodávání
koralky.

o

Obetavý.
“Co pak? Všechny prsty za-

vázané? Co se vám stalo?”
“I koupil jsem žene loupac-

ku na brambory jako dárek ku
jejím jmeninám a když rekla,
že s tím neumí zacházeti, tak
jsem jí to ukazoval, jak je to
jednoduché.”

o

Prodej selhal.
Když New Britain Trust spo

lecnost v Britain chtela proda-
ti velikou nedobytnou poklad-
nu, jež nebyla užívána po 30
roku, a když kupec chtel, aby
mu zaplatili $75 za odvezení
této, rozhodli se úredníci, že
lacinejším bude tuto za^copati.

o

Starý oslavenec.
Ve Streator, 111., John Coo-

per, jeden z nejstarších veterá-
nu z obcanské války, oslavil
své 102. narozeniny. Jeho ho-
sty pri této oslave byli Len
Smáli, bývalý illinoiský guver-
nér, a William Hale Thomp-
son, bývalý chicažský mayor.

Lihovar na strome.
Šerif, John T. Vickers, jenž

vyšetroval stížnosti osob žijí-
cích v blízkosti Kennedyville,
nalezl nádobu na pálení koral-
ky v plné práci na strome. Dva
cernoši skrývající se nedaleko,
byli chyceni.

o

Hladová kráva.
Kráva farmáre Ivana Boone

z okresu Delaware, mu pošla.
Krávu otevreli. V žaludku na-
šli kolecka, pera i jiné cásti bu-
díku. Jak k tomu kráva pri-
šla, je zase záhadou, nebot
farmár vlastního budíka nepo-
hrešuje.

o

Jaký otec, takoví synové.
V Buffalo, N. Y., Edward a

Admond Voetsch jsou chlapíci
dle otcova uznání. Otec jejich
Edward C. Voetsch, behem ži-
vota zachránil 21 tonoucích v
rece. Synové jeho v pondelí
zachránili tonoucího mladého
muže.

o

Knez tajemne zemrelý
pohrben.

Clenové St. Louis kostela v
New Haven, Conn., doprovodi-
li na hrbitov zesnulého svého
kneze, Rev. Josepha P. Cour-
noyer, jehož mrtvola nalezena
byla v zavrené garáži, když
pred tím prohledána byla fara,
v níž nalezena mrtvola Lavinie
Moran.

Krome udání príciny úmrtí
kneze, otravy gasolínovými vý-
pary, úrední osoby odeprely
dáti na jevo výsledek šetrení
svého. Nakloneni byli k tomu,
že skoncil sebevraždou ve
svém automobilu ve stredu mi-
nulého týdne asi v tutéž dobu,
kdy Moranova, pracovnice ve
farnosti, zemrela. Mrtvola je-
jí cástecne odená, nalezena by-
la v ložnici.

o

Zastrelil bratra.
V Grundy, Va., Elever Cle-

vinger, 241etý, pohádal se s
Glenn Bowman. Z hádky pre-
šlo ku rvacce. Bratr Clevinge-
ra, 221etý Joe, chytil jej, když
tento chtel streliti Bowmana.
Clevinger myslící, že ho chytil
Bowman, strelil. Bratr jeho
Joe klesl mrtev. Po té Clevin-
ger strelil dvakráte Bowmana.
Zranení tohoto nejsou težká.

Jaký život, taková smrt.
Mrtvoly dvou mladých cle-

nu zlocineckého podsvetí byly
nalezeny v pytlích, na prázd-
ném lote v Harrison, N. J. Me-
ly lebky rozbité, tela plna hod-
ných ran a kusy šnur zadrhnu-
ty kolem krku.

Príšerný nález obou mrtvol,
ucinil v Harrison, Petr Woz-
niak. Všiml si pri krmení ho-
lubu, dvou balíku, ležících na
lotu, blíže dverí garáže.

Dle otisku prstu byli zavraž-
dení zjišteni jako 221etý Vin-
cent Boccio a 261etý Andrer
Pabrizio, oba z Broklyna. Oba
mají kriminální rekord.

o

Pro rychlé mobilisování
armády.

Department války vydal roz
kaz, zavádející novou organi-
saci armády. Má tím býti do-
cíleno rychlejší mobilisace a
dále možnosti lepšího výcviku
vyššího velení v ovládání vel-
kých vojenských jednotek.

Budou zrízeny ctyri polní
armády. Jedna na severním
Atlantickém pobreží a v seve-
rovýchodní cásti, druhá v obla-
sti Velkých jezer a strední se-
verní oblasti, tretí v obvodu
Mexického golfu a ctvrtá na
pacifickém pobreží. Velitel
všech techto armád byl jmeno-
ván nácelník gen. štábu, gen.
MacArthur.

o

Zpet na farmy.
V celé rade státu lze sle-

dovati návrat nezamestnaných
na farmy jihozápadu. V me-
stech není pro ne chleba a tak
mnozí z nich obracejí se znovu
k pude. Zabírají se tedy i do-
cela chudé domoviny. Obde-
lává se i méne dobrá puda a
toto tažení trvá stále. Úrady

státu Arkansas zjistily, že tam
od pocátku roku bylo obsaze-
no na 10,000 nových farem. V
Nebrasce je veliká poptávka
po nájmech pudy. Prícina toho
je návrat mnoha lidí z mest
na venek. Oklahoma má 750-
000 akru pudy, která je kontro
lována státem. Není ale jedi-
ného akru, který by nebyl po-
užit a obdelováil.

V Kansas City byla založe-
na organisace bankéru a zeme-
delských zájemcu. Jejím úce-
lem bude podporovati tento ná
vrat k pude velikou propagac-
ní a oznámkovou kampaní.

Více Svetové Povesti než všecky ostatní
Gasoliny dohromady li i

Závodníci s chloubou, štestím a zkoumá- f t /? I
ním gasolinu proti jiným druhum gasolinu ldávají prednost RICHFIELD. Výsledek iMimm
jest: 10 z posledních 12ti Indianapolis. iŠEEfrm
Rychlost’ v závodení; 42 vítezne v 55 Aw" 'w&EEduležitejší A. A. A. od doby 1. Ledna f&E WfIKE
1932, 9 z 10ti v závodení. Americký 4 wEiwEi
dirt-track rekord. Následujte výber ffipí fE!mEÁ
ten nejlepší v zápase! Nestojí více!

fíjr?
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VZPOMÍNKA.

S bolestí vzpomínáme že již jsou tomu dva roky, co
naše drahá manželka a matka

Františka Petrová
na vecnost se odebrala a telo Její uloženo jest na hrbito-

ve Nejsvetejšího Vykupitele.

Zhasla hvezda Tvého žiti,
zhasnul oka Tvého jas,
z kruhu našeho rodinného
povolal Te Boží hlas.
Za Tvou lásku manželko a máti milá,

za ty všecky starosti,
odplat Tobe Pán Buh dobrý,
vše, v nebeské radosti.

Den 29. srpna zasvecujem Tvé památce!

TOMÁŠ PETR, manžel a dítky.

VZPOMÍNKA.

Již uplynul rok co od nás odešla naše draze milo-
vaná manželka a matka

Františka Tomášek
a my postrádáme velice Její drahou prítomnost. Odebra-
la se pred rokem z tohoto slzavého údolí tam, kde není
více bolesti ani smrti, kdež jest vecné blaho a radost. Pri
vzpomínce na Její odchod, žal se vzmáhá v srdcích na-
ších, avšak zmírnen jest tím vedomím, že jest v lepším
domove, který jí ten dobrý Spasitel náš Pán Ježíš pri-
chystal a v kterém i my se s ní jiste shledáme a znovu
Její milou tvár spatríme.

Den 28. srpna venujem k uctení Její památky!
FRANTIŠEK TOMÁŠEK, manžel

FRANK A JAN, synové
ANNA LEVÝ, MARIE LANG A ROSIE MEES, dcery.

Nebojácní.

Nathan London, 100 roku
starý a Sarah Whitney, 751etá,
oba cernoši z Cache, 111., byli
oddáni okresním soudcem Tan-
nerem. Byl to nej starší párek,
který byl tam kdykoli oddán.

o

Zatýkaná žena pokousala tri
ochránce práva.

Nocním rychlíkem od Bohu-
mína prijela do Prerova mladá
dívka, kterou pruvodcí predal
dopravnímu úredníku Aug.
Skácelovi, ponevadž cestovala
bez lístku. Dívka se predsta-
vila jako 19 létá posluchacka
pedagogie Milada Ružicková
z Prívozu a doznala kajícne,
že zaspala cestou ze Slovenska
Svinov aže prejela. Dopravní
úredník jí uveril a propustil ji.
Nekteré momenty však pozdeji
zvrtkaly jeho duveru a proto
setelefonicky chtel presvedciti
v Ostrave na identitu mladé
této pasažerky. A dozvedel
se, že dívka toho jméno v O-
strave nebydlí. Oznámil tedy
prípad štábnímu strážmistrovi
Aloisu Richtrovi, který dívku
vypátral a dopadl u silnice sme
rem k Bochori. Prý tam ceka-
la na príbuzného z Ostravy,
který tudy pojede autem. A u-
dala, že se jmenuje Marie
Zdráhalová. To již bylo po-
dezrelé, procež ji Richter chtel
odvésti ke zjištení, lec dívka se
vytrhla a prchala do polí. Ko-
necne byla chycena, ale tu se
cetníkovi zakousla do ruky.
Když mu prišli na pomoc vrch-
ní adj.. Skácelík, a železnicár
Vodicka, jala se tak zuriti, že
všechny tri muže pokousala a
pokopala. Násilím byla odve-
dena do vazby okresního sou-
du v Prerove. Tam udala, že
se jmenuje Milada Ružicková
a pochází z Oscadnice, lec cet-
nictvo ani tomu nechce veriti.
Domnívá se, že je to uprchlice
z nekteré veznice nebo polep-
šovny a že jí na tom záleží, a-
by se onen ústav nedozvedel,
kde práve nyní je zavrená.
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Smrt krajana v Strasburgu

Ve Strasburgu zemrel ná-
sledkem automobilové katastro
fy oddaný prítel Ceskosloven-
ska, a sekretár spolecnosti prá-
tel Ceskoslovenska v Alsasku,
továrník Fr. Schweitzer.

Narodil se v Roztokách v
Cechách.

IDo CESKOSLOVENSKA
pres Brémy

nejrychleji plujícími
parníky •
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Zvláštní rychlík ceká u lo-
di v Bremerhaven a jedete

prímo do Prahy bez
presedání.

O informace obratte se na
kteréhokoliv místního zá-

stupce neb na
Charles & Redwood Sts.,

Baltimore
NORTH GERMAN

Pražská bída.
Pražský “Express” prinesl

nekolik rádek, které smutne il-
lustrují dnešní pomery. Svou
zprávu nadepsal: “Objev praž
ských detektivu: Pilír štefáni-
kova mostu obydlím studentu”
nacež cituje Kristova slova po-
dle evangelia sv. Matouše: “A
syn cloveka nemá, kde by hla-
vy složil”. Po tomto úvodu po-
kracuje :

“Neustále slyšíme o bytové
otázce, o moderním bydlení, o
hygienickém bydlení, na konec
detektivové bezpecnostního od
delení policejního reditelství v
Praze pri docela obycejné štá-
re naleznou v pilíri Štefániko-
va mostu ctyri studenty, kterí
tu prespávali z nedostatku ji-
ného bydlení. To je vec jiste
strašná, i kdyby nešlo o studen
ty, nadeji príští generace.

Strašné je i že na Petrském
nábreží pres noc jsou všechny
díry obsazeny a to nejen indi-
vidui, o nichž se ríká, že se ští-
tí svetla, ale i lidmi, kterí ne-
mají penez, aby mohli zaplatit
dve koruny vysocanské nocle-
hárne.

“Objev detektivu je jiste po-
zoruhodný. štefanikuv most,
takrka uprostred Prahy stal se
bydlištem chudých mládencu.
V .feho železných pilírích pre-
spávají ti, kterí již kdo ví jak

dlouho nepoznali perin mekké
postele. Objev detektivu je
vlastne upozornením na§im o-
becním starším a všem tem,
kterí pro humanismus si nevidí
na špicky bot.”
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