
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 ot* 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 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 “Katol. 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.

Spolky I. Ú. 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,
1048 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, Jan
cervín, 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.
Castie 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,
526 N. Curley St., pokl. F. Stoi-
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, stráž kyne 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 Chureh 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
709 N. Duncan 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. Jaroslav Cermák, 817 N.
Glover 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.

Škaredé jméno.
Krejcovský mistr Jan ši-.

mícek v Brne mel ucne a ten
ucen se jmenoval Jan Straka.
To není vhodne jméno a mož-
ná také práve sugescí toho
jména se stalo, že se sesypala
pohroma na hlavu übohého
ucne. Tak sedával, píchal a
stríhal. Spával nekdy v díl-
ne, mel od ní i klíc. Mistr ši-
mícek mel v dílne regály s lát-
kami, mel tam také papírovou
krabici a do té krabice si scho-
vával nenápadne peníze, a ne
málo, 2600 Kc. Jednou jde
mistr do krabice pro peníze, a
penez tam není. I popadl se
za hlavu a premýšlel, kdo to
tak mohl být. Nepripadl na
nic jiného než na Straku, pro-
tože Straka pomery dobre znal
a mel i klíc, jiste to udelal!
Straka v rozhovoru s privola-
nými strážníky poprel všecko
naprosto rozhodne a ackoliv
ve Starobrnenské ulici, kde
hoch bydlel, obrátili všecko na
ruby, nenašli nic. Zachovalý
byl, porádný chlapec to je, co
delat, všecko ukazovalo na to,
že nikdo jiný to nebyl, krome
toho má tak škaredé jméno.
Straka ríkal, že už dávno klíce
od dílny ani nemel. Toho ve-
cera šel z dílny s tovaryšem
Arnoštem Parízkem, domu pri-
šel o pul 20. hodine a pak byl
doma, jak mu dosvedcili s ur-
citostí tri svedci. Ale našli se
zase svedci, kterí prý ho o pul
21. hodine videli v dome na
Veverí, kde práve Šimíckova
dílna je. Z toho usuzoval ši-
mícek i státní zástupce, že v té
dobe to mohl honem udelat.
Pred senátem v. s. r. dra Dwo-
ráka je týž obraz jako pri vy-
šetrování. Straka popírá vše-
cko s naprostou rozhodností a
jeho hlas zní opravdu presved-
cive. I svedci ríkají totéž, co
dríve. Byl doma a byl taky
tam. V takovém prípade musí
soud rozhodnout ve prospech
obžalovaného. Straka byl o-
svobozen, soud se však záro-
ven usnesl, že náhrada za krát-
kou vazbu mu neprísluší, pro-
tože podezrení proti nemu ne-
bylo docela vyvráceno.

o
Lidská bída.

Zbohatlý syn jen nerad pod-
poroval chudého otce. Když
starec umíral, slíbil mu syn
rádný pohreb a samostatný
hrob. Slib ale z mamonárských
duvodu nesplnil. Dal otce pohr
biti do spolecného, chudinské-
ho hrobu. Z Litovle na Mo-
rave oznamuje se jiný druh
chorobné touhy po penezích.
Nejaký obcan (jméno ve zprá-
vách moravských casopisu ne-
ní uvedeno) pohostil necelých
14 let starou školacku, se kte-
rou se sešel v obchode cukrár-
skými výrobky a odešel s ní
tak do polí, kde díte zneužil.
Matka se o tom dozvedela od
svého dítete. Nešla však na
policii, ani k cetnictvu, nýbrž
zašla k onomu muži, rekla mu,
že o jeho cinu ví a vyzvala ho,
aby se zavázal zaplatit treba
ve splátkách znacnou cástku,
jinak že na neho uciní trestní
oznámení. Skutecne nejaké
peníze dostala, ale vidouc
strach onoho muže-nemravy
pred trestem, stupnovala svoje
požadavky. Vydírala tako-
vým zpusobem soustavne, až se
o prípadu duverne dozvedelo
cetnictvo, které všemu ucinilo
konec. Ucinilo trestní oznáme-
ní na onoho muže pro zenužití
nedospelého dítete, ale podalo
také trestní oznámení na ne-
hodnou matku, která si ucinila
z neštestí svého dítete zdroj
príjmu.

o
Slepí prohlédají.

Dalo to v Praze hodne ná-
mahy, než dozorce privedl a
posadil na lavici obžalovaných
kamelota Josefa Levinského a
flašinetáre F. Lintymira slep-
ce, obžalované z podvodu. Z
takových prípadu jde vždycky
hruza a clovek se marne ohlé-
dá po tabulce: Prosí se o mi-
losrdenství. Lidem v publiku
bývá nevolno a trapno a senát
jest ponekud nesvuj a jaksi
rozpacitý. Proto prekvapil
nepríjemne rozkácený hlas
vrchního rady Sitty, který vpa-
dl mezi posluchace, pripravené
na ochranu težce navštívených
obžalovaných, jako povel ne-
šetrící nikoho a rozsévající
zkázu a hruzu. “Otevrte oci!”
vykrikl predseda senátu a než
dokrikl poslední slabiku, slep-
ci prohlédli. Josef Levinský
odsouzen byl na ctyri a Franti-
šek Lintymir na dva mesíce
za to, že si vyhotovil domovský
list, lékarské vysvedcení o ztrá
te zraku a vysvedcení o nema-
jetnosti. Na základe techto
dokumentu dostali legitimace
Svazu pracujících slepcu, bílé
hole a psy a invalidní lístky na
tramvaj. Lintymir vyhotovil
si ješte potvrzení o ztráte flaši-
netu.

Za dva dny ctyri sebevraždy v
jediné obci.

Bývalý zamestnanec csl. stát-
ních drah Michal Hájek z Dou
bí pokusil se o vražedný útok
na Josefa Beneše, podnikatele
staveb v Doubí u Liberce. Vy-
strelil proti nemu dve rány z
velkého revolveru, ale nezpuso
bil mu zranení. Po cinu se vr-
hl pod osobní vlak, prijíždející
od Liberce. Byl vlakem sražen
k zemi, vlecen asi 20 metru a
usmrcen.

Josef Beneš stavel Hájkovi
pred casem rodinný dum, kte-
rý pak Hájek se ztrátou pro-
dal. Ze zamestnání u csl. stát-
ních drah pred casem dobro-
volne vystoupil. Podle dopisu,
který zanechal, pripravoval se
na svuj cin již od dubna. Há-
jek pocházel z Polska a chtel
se, podle toho co ríkal zná-
mým, bud Vrátiti do Polska ne-
bo vystehovati do Ameriky.
Jeho mrtvola byla prevezena
do márnice v Rochlici u Liber-
ce. Za nedeli a pondelí je to v
Rochlici-Doubí, obcí se sedmi
tisíci obyvatel, již ctvrtý prí-
pad sebevraždy. Michal Há-
jek byl bezdetný a se svou že-
nou rozveden.

Zavraždila svého muže
sekyrou.

Již mesíc byla žena tesare
Jana Krehlíka Alžbeta ze slo-
venské obce Milpoše-Haulgov-
ce na Prešovsku v soudní vaz-
be pro podezrení, že zavraždi-
la svého muže sekyrou. Kre-
mík byl alkoholik a casto svou
ženu a deti ztýral. Vecer pred
svým skonem prišel domu a rá-
dil tak, že celá rodina musela
pred mm utéci, žena i dcerka,
která se pak už ani nevrátila.
K ránu probudila Krehlíková
souseda, ponevadž prý se jí
z dá, že nekdo byl v noci na pu-
de a že odtud zaznívá chrcení
jejího opilého muže. Na pude
byl pak objeven strašný obraz.
Krehlík s rozpoltenou hlavou
ležel ve velké kaluži krve. Kre
hlíková po zatcení dlouho za-
pírala a jak sdelují Lidové no-
viny, teprve nyní, když již me-
síc sedela v prešovské veznici,
se priznala k hruznému cinu.
Vykládala, že po odchodu sou-
sedu ji muž kopáním na pude
volal k sobe. Když po scho-
dech vešla na pudu, muž prý jí
cekal se sekyrou. Skocila k ne-
mu, ale jak mu chtela sekyru
vytrhnouti, uderila ho ostrím
do hlavy. Když videla, že vstá-
vá, vytrhla mu sekyru a tala
ho do hlavy. Na to utekla.
Tvrdí však, že muže nechtela
zabity že se všemožne snažila
ho ješte zachránit. Slibovala
krávu tomu, kdo by hned dojel
pro lékare. Všechno dosud po-
pírala prý proto, ponevadž se
bála verejného opovržení, a
pak proto, že jí dve cikánky, s
nimiž byla v Sabínove v jedné
vezenské cele, radily, aby se
nepriznávala a že nemuže býti
odsouzena.

Tragický konec hádky dvou
starcu.

V obecním domku v Hrádku
u Sušice žili ne práve v nej-
lepší shode manželé Jozovi s
žebrákem Hofmannem. Jozo-
vi se živili hraním na kolovrá-
tek. Byli to již lidé starí, a
vznikala mezi nimi cetná ne-
dorozumení, jež vyvrcholila se'
prudkou hádkou. Podle jedné
verse žárlil Joza na svou man-
želku a vytýkal jí, že si všímá
Hofmanna více, nežli je sluš-
no. Podle druhé verse vyhá-
nel Hofmann Jozovou z bytu,
ežto prý nechala otevreny

dvere spolecné svetnice. Z hád-
ky povstala rvacka, Hofmann
uchopil silnou hul a uderil jí
protivníka tak silne do hlavy,
že Joza klesl mrtev k zemi. Pa-
chatel byl zatcen a dopraven
do soudní vazby v Sušici. K ci-
nu se doznal. Ze Sušice bude
dopraven do Klatov. Pitvou
obeti bylo zjišteno, že starec
zemrel následkem srdecní mr-
tvice s rozcílení pri hádce.

o
Dvojí cesta jediného blesku.

Menší pražská spolecnost
poslouchala rádio v selském
domku v cachotíne, u Chotebo-
re. Když v dáli zahrmelo, vy-
pjal dr. Uhlír aparát. Ješte a-
ni nedosedl k blízkému stolu,
když treskla ohlušující rána a
z kontaktu vyšlehl plamen
uhodilo do vedení. Celé spo-
lecnosti byly vyraženy šálky z
rukou, nádobí na stole bylo
zporáženo, avšak nikomu se
nic nestalo. Jak se dodatecne
zjistilo, byl to jediný blesk za
celé prehánky, rozdvojil se je-
šte ve výši a druhý jeho pra-
men soucasne uhodil do modrí-
nu na druhé strane vsi. Strom
byl roztríšten tak, že kusy z
neho se rozlétly po celé vsi.
Tento pramen blesku zabil jed-
no ze trí opodál se pasoucích
telat a jednu ze dvou krav, o-*
bé majetek nejchudších lidí z
Cachotína. Pak nezahrmelo
již ani jednou.

o
Tragedie na samote.

Na Kristofenhofu u Zejbiše
na Sušicku dlel na letním byte
se matkou, manželkou
cetnického strážmistra z Tep-
lic-šanova,jedenáctiletý školák
Wilfried Pangrh. Jednoho ve-
cera šel si chlapec lehnout mno
hem dríve nežli jeho matka.
Pred spánkem snal chlapec se
steny svetnice, ve které spával,
dvouhlavnovou loveckou puš-
ku majitele domku a vzal si ji
k sobe do postele. Puška byla
ale nabita, jak tomu bývá na
samotách. Když chlapec usnul,
zavadil pravdepodobne nohou
o spoušt. Následky byly stra-
šlivé. Vyšla rána a celý bro-
kový náboj vnikl do stredu
hrudníku pod levou paží prí-
mo k srdci, takže llletý hoch
byl okamžite mrtev.

o
Zastrelila prítele vraha a sebe.

V obci Hanušovce u Prešova
byla v breznu porádána veselá
svatba, pri níž byli dva místní
mladíci smrtelne pobodáni no-
ži tak, že zemreli. Pachatelé
nebyli tenkrát vypátráni. Byl
to jen jeden rvác, který mel je-
jich životy na svedomí Jan
Kucinský. O jeho vine na smr-
ti techto neštastníku vedel mi-
mo nej jeho duverný prítel Jan
Molitoris. Teprve nyní se oba
kamarádi zneprátelili a Moli-
toris vyhrožoval Kucinskému
prozrazením jeho zlocinu. Do-
šlo mezi nimi k hádce, pri níž
vytáhl Molitoris revolver a Ku-
cinského zastrelil dvema dobre
mírenými ranami. Pak se sám
zastrelil.

Letecká neštestí v CSR.
Nové neštestí jeden den: U

Lovosic zabiti 4, u Jemnice 2.
Obetmi letu jsou: M. Rich-

terová, porodní assistentka z
Libochovic, Jos. Hartman, že-
leznicár z Podsedic, František
Burger, obchodník z Trebenic
a Karel Vysoký, sedlár z Tre-
benic.

Pilot František štrunc má
zlomenou nohu a jiná težká
zranení, zejména na hlave.

V Jemnici na Morave,
letecký den, skoncil težkým ne
štestím. Brnenský pilot Vilém
Kolárík, který má pohmožde-
nou páter a mel rozbitou levou
nohu tak, že mu musila být
ihned amputována. Druhý 20-
letý rezník, Bohumil Coufal z
Trebíce, zemrel cestou. Tretí
Ružicka byl na míste mrtev.

Neštestí se stalo pri tak zva-
ném letu s obecenstvem a po-
dle sdelení pilotova byl to ná-
hlý závan vetru, jenž srazil je-
ho stroj ve chvíli, kdy byl níz-
ko nad zemí.

o
Následky zbesilé jízdy

motorcyklisty.
Na okresní silnici poblíže

obce Lhotky Lékarovy u Neto-
lic událo se velké neštestí.
Zámecník Josef Suchý z Plzne
jel na motorcyklu z Plzne do
Ceských Budejovic. V postran-
ním prívesném vozíku sedeli
jeho matka a šestiletý synovec.
V zatácce silnice, která se sta-
la již osudnou tak mnohým mio
toristum, ležela pres silnici ve-
tev, ulomená od stromu. Suchý
nemohl své vozidlo již v cas
zastaviti a nárazem na vetev
motorcykl dostal smyk a Suchý
sjel s vysokého náspu do prí-
kopu. Pri tom vypadly z vo-
zíku matka Suchýho a její
vnouce. Nebohé díte dopadlo
stremhlav na silnici a rozrazilo
si hlavicku, takže mozek vy-
hrezl na silnici. Bylo na míste
mrtvo. Suchá dopadla na sil-
nici bokem a zpusobila si vnitr-
ní zranení a cetné krvavé oder-
ky. Motorcykl se pri neštestí
úplne rozbil. Státní autobus,
jedoucí náhodne kolem, nalo-
žil Suchou a prevezl k lékar-
skému ošetrení. Motorcyklis-
ta sám vyvázl bez vážnejšího
úrazu.

Mrtvolka šestiletého dítete
byla po príchodu soudní komi-
se prevezena do márnic obec-
ního hrbitova ve Lhotce Léka-
rove. Neštestí vyvolalo na Ne-
tolicku vzrušení.

o
Thun-Hohenstein v konkursu.

Na jmení hrabete Quido
Thun-Hohensteinna, který jest
italským príslušníkem, byl vy-
hlášen konkurs. Hlavním ve-
ritelem je Anglo-ceskosloven-
ská banka a Pražská úverní
banka, nemenším veritelem je
i stát, jemuž dlužník nezapla-
til dane. Úhrnná cástka pasiv
není posud presne známa, ale
jmenuje se cástka kolem 27
milionu Kc. V nejbližší dobe
bude všechen majetek sepsán,
a prodán. Do majetku hrabete
Thuna-Hohensteina v republi-
ce náleží velkostatek Nové
Dvory u Kutné Hory.


