
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-
ielí 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 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,2lllAshland
ave., preds. M. Kalista, místo-
preds. M. Hlavác, taj. V. Hav-
lík,7ll N. Collington Av., pokl.
K. Peterka, duverníci: J. Petr,

J. Rvneš, 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
o 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 vldp. L. Hlobil, preds.
Flor. Sviták, místopreds. Fr.
Otcenášek, fn. taj. Fr. Chyba,
prot. taj. Václ. Dvorák, 917 N.
Castie St., pokl. A. Zeman, vý-
bercí M. Zelenka,domovník M.
Polanka, nácelník Fr. Bláha,
podnácelník Jan Vojík, cvicitel
Jaroslav Vojík, podcvicitel J.
cihák.

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. \ancura, 906 N.
Madeira St., úcet. AI. Mašek,
126 N. Curley St., pokl. F. Stoi-
*r. 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. rlapák;
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
iodnatel.

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.

BASISTA.

Napsal Bedrich Moravec.

‘Tak, Kovando, zítra ten pán
prijede a vecer ho dovedete na"
jelena! A hledte, aby ho sku-
tecne složil! Pan rada je sta-
rý mládenec a veliký lovec
pred Hospodinem a je pracho-
vý. šel bych s ním sám, ale
mne by nic nedal, ale vy dosta-
nete zpropitného nejméne jed-
nu zelenou.”

Hajnému Kovandovi zasvíti-
ly radostí oci, když slyšel les-
ního takto mluviti.

“No pane lesní, já se prici-
ním,” rekl kroute si knír. “Dva
jeleny mám jisté, jako privá-
zané, troubí jedna radost.”

“Kam chcete pana radu ves-
ti?” tázal se lesní.

“Já myslím abychom šli do
Mejtek”, pravil hajný. “Tam
má ríjenisko basista, je silnejší
než druhý jelen pod skalkami
a pan rada bude tam moci strí-
let z boudy a nemusí se namá-
hati na vysoký posed.”

Lesní zakýval hlavou na zna
mení souhlasu. “Máte pravdu.
Takový starý pán nerad už se
namáhá na žebrík. Mimo to
je pan rada trochu telnatý. Z
boudy mu to bude pohodlnejší.
A když jste se zmínil o basisto-
vi, povím vám neco nového:
Ríhánek je doma.”

Hajný Kovanda trhl sebou
prekvapením, vtáhnuv vzduch
skrz zuby, zasykal, jako by byl
sáhl na žhavé železo. “A pro-
sím, pane lesní, je to jisté?”

“Inu, zcela jisté,” rekl váž-
ne lesní. “Dostal jsem pokyn
od cetnictva, abychom si dali
pozor, že je Ríhánek už venku
predvcírem ho pustili. Proto
vám to povídám.”

Na obliceji Kovandovu obje-
vil se vážný výraz. “To se po-
dívejme! Tak on už to odse-
del? Ave vsi ho ješte nikdo
nevidel.”

“Patrne sedí v baráku a my-
slí si, že o nem nevíme,” hovo-
ril lesní. “A nekterého vece-
ra uciní nám návštevu v reví-
ru.”

“Jen at se zmýlí.” Kovanda
zahrozil pestí. “Dopadlo by
to jako na jare.”

“Budte opatrný, Kovando!”
napomínal lesní vážne. “Ríhá-
nek vám neodpustí, že jste ho
pripravil za mríže. Je mstivec,
znáte ho.”

“No, za toho srnce, s kterým
jsem ho pristihl, nebyl by do-
stal mnoho, kdyby chlap nebyl
na mne smáckl.”

“Vidíte tedy, ceho je scho-
pen. Jen budte opatrný. Vždy
eky neletí sekané olovo do
všech úhlu sveta, nekdy do te-
la.”

Kovanda se zlostne zasmál.
“Jen at si dá lump pozor!”

“Povídán, budte opatrný,”
opakoval lesní. “Kdybyste zpo-
zoroval neco podezrelého,hned
mi to hlaste a pujdeme na to
všichni. Ve ctyrech je všech-
no snažší než v jednom.”

“Musím si ted dáti pozor, a-
by mi chlap neodstrelil basistu.
Ví o nem, a jiste ví také, že ten
jelen vychází už dva roky v
Mejtkách každé ríje a že ho
šetríme pro hosty; mohl by mi
zítrek zkaziti. Musím do Mej-
tek dnes vecer a zítra casne rá-
no.”

“Delejte, co za dobré uzná-
te, ale budte opatrný na se-
be!”

Hajríý Kovandá pozdraviv,
vyšel z lesovny.

Paseka oblitá svetlem úpln-
ku, ze dvou stran vysoký les,
na tretí strane smrková dvace-
tiletá kultura, ctvrtá strana
mírný svah porostlý tyckovi-
nou. V koute, kde kultura pri-
léhala na vysoký les, stála ve-
cera po onom dni, kdy mel Ko-
vanda rozmluvu s lesním, zde-
ná bouda Následujícího sedel
s panem radou v boude.

Svetla v boude nemeli, puš-
ky meli povešené na dreveném
vešáku, pribitém na stene. Ko-
vanda sedel u plechových ka-
mínek a topil dreveným uhlím,
aby z komína nevycházel dým.
Pan rada sedel u malého okén-
ka a díval se na paseku.

Pozde vecer vystoupil ze sto-
jáku statný jelen a nekolik la-
ní stanulo v prítmí na pokraji
lesa. Když jelen zacal troubi-
ti, pan rada trhl sebou prekva-
pením a obrátil se k hajnému:
“Slyšte! Má ten jelen hlas!
Neco podobného jsem ješte ne-
slyšel. Takový hluboký ton!”

Kovanda se spokojene usmál.
Vstal od kamen a pristoupiv k
oknu, rekl: “Proto mu ríkám
basista. Aje to chytrák. Na
šoulacce by se k nemui clovek
nedostal na dostrel, ale za ne-
jakou pulhodinu prijde blíž a
pan rada muže streliti oknem.”

Stáli ted oba vedle sebe a
dívali se okénkem na paseku.

Po chvíli trhl sebou Kovan-
da, jako by ho neco bodlo. Od
kultury oddelil se stín cloveka

Sklamán.
Císlo plzenského denníku

“Nová Doba” píše: Bez po-
známky otiskujeme, co píše
“Krásnája gazeta” cís. 221, vy-
cházející v Leningrade:

“V továrne Molotova, v mo-
delárském oddelení slévárny c.
1, pracuje od února 1931 jako
mistr scizinec, Cechoslovák sou
druh Russ, Václav František
*uss, clen komunistické strany,

prišel do Ruska, aby se spolu s
ruským proletariátem zúcast-
nil velikého díla na výstavbe
socialismu.

a táhl se podél ní k vysokému
lesu. Pytlák poznavší, že z
kultury na jelena stríleti nelze,
šoulá se ted k stojáku. Už ta- 5
ké pan rada cloveka spatril a ‘
ohlédl se po hajném: “Kdo to (
je? Zradí nám zver. Co ten
clovek v noci hledá v lese?” (

“škodná je to!” zasycel Ko-
vanda, strhnuv pušku s vešáku }
a chvátaje ke dverím. “Chce (
vám odstreliti basistu pred no-
sem. Chlap drzá!”

Rada uchopil Kovandu za
rukáv: “Slyšte hajný! Stríleti
ne, prosím vás! Kdyby tekla
krev, zkazilo by mi to všecku
radost z lovu.”

Kovanda se na okamžik za-
myslil, ale hned zas pohodil
hlavou. “No, uvidíme, co se
dá delati. Ale ujiti mi nesmí.”
A vyšet tiše, nadzdvihnuv dvé-
re, aby nevrzly. Obešel opatr-
ne boudu a vklouzl do stojáku.

Také rada snal ted pušku s
vešáku a vzdálil se k okénku.
Kdyby bylo treba prispeti haj-
nému ku pomoci. Na paseku
bylo videti jako na dlan, ale o-
kraje vysokého lesa byly tem-
né. Rada napínal zrak sme-
rem, kudy od kultury k lesu, a
kudy, jak rada tušil, bude ho
sledovati hajný.

Lane na pokraji lesa obráti-
ly hlavy tím smerem a vetrily:
jelen presta oubiti a zadu-
pal zlostne predními behy. V
tom vyleel z lesa blesk a houkl
výstrel. V nejbližším okamži-
ku všecka zver zmizela v lese.

“Proklate! Kovanda prece
strílel,” zabrucel rada zamra-
civ se. Vyšel z boudy a krácel
rychle" pres paseku k její sva-
žité strane. Snad je pytlák je-
ste živ.

“Pane rado!” zaslechl volá-
ní. Ale znelo jaksi tlumene.
Rada dal se v klus. U prvního
stromu stojáku ležel Kovanda.
Mel ješte tolik síly, že mohl o-
známiti. “Ríhánek mi to ude-
lal.” Potom pozbyl vedomí.
Rada rozbehl se na celý skok
do lesovny.

Druhého dne odjíždel rada
domu a místo lovecké trofeje
odvážel Kovandu do nemocni-
ce. Hajný mel náboj behoun-
kuv v obou nohou. Vyšetrová-
ním se zjistilo, že Kovanda
pristihl pytláka šoulajícího se
na dostrel k ríjejícímu jelenu a
pytlák spatriv ho, chtel prch-
nouti, ale když na neho hajný
zvolal: Ríhánku nebežte,
vždyt vás znám!” pytlák se o-
tocil a vzkrikl vztekle: “Když
mne znáš, tak tu máš!” A hned
po nem vystrelil.

Následujícího roku pan ra-
da odstrelil basistu, na jehož
paroží bylo letos o výsadu ví-
ce. V lese bylo tentokrát bez-
pecno, nebot Ríhánek byl opet
ve vezení, tentokrát pro pytla-
cení a pro pokus vraždy. Ale
letos vedl pana radu na basistu
pan lesní, protože Kovanda
vrátil se z nemocnice bez no-
hou a nový hajný nemel o zve-
ri ješte prehledu.

A zase je v tom pulnoc a
hrbitov.

V cervenci navštívila J. Ba-
našovou ve Zlíne asi 25-letá ci-
kánka, s hubeným oblicejem,
která nabízela ke koupi kraj-
ky. Když Banašová odmítla
koupit, nabídla se jí, že jí bu-
de hádat z ruky, k cemuž Ba-
našová svolila.

Cikánka žene rekla, že ve-
dle mnoha trápení jí ceká hro-
zná nemoc, o niž by však ve-
dela, jak jí zažehnat, kdyby
Banašová svolila a splnila to,
co jí prikáže. Banašová tedy
tak ucinila a cikánka jí poruci-
la prinésti hrnek s vodou, niti a
svátý obrázek. Niti roztríhala
do hrnícku a nyní prikázala
prinést všechno to, co nejrade-
ji nosí. Banašová prinesla nej-
lepší šaty a prádlo, celkem v
cene 300 Kc. Na to jí porucila
cikánka dýchnout trikrát do
hrnécku a prikrýt jej šatstvem
a prádlem. Cikánka hromadu
šatstva pokrižovala svátým o-
brázkem a mrucela pri tom ne-
jaké ríkadlo k zahnání zlé cho
roby. Aby kouzlo však bylo
úcinnejší prikázala nyní ci-
kánka, aby Banašová o pulnoci
odnesla šaty na hrbitov a tam
se u sedmého hrobu pomodlila.
Banašová prání nechtela splnit
s oduvodnením, že se bojí jít o
pulnoci na hrbitov. Tu se na-
bídla ochotná cikánka, že za 5
Kc jí to obstará její starícek.
Na to svázala šaty a prádlo do
uzlícku, prijala asi 20 Kc, kte-
ré Banašová mela doma a ode-
šla, pri cemž slíbila, že do trí
dnu se se šatstvem a prádlem
vrátí.

Banašová cekala a cekala, a
když ani po mesících cikánka
se nevracela, ohlásila vše cet-
nictvu, které podle popisu sou-
dí, že jde o cikánku Annu Rich
trovou, nar. 1906, s cikánskou
legitimací c. 3547, petadvacet-,
krát již trestanou, která nyní
kocuje s tlupou A. Ružickové.

Soudruh Russ který má 29-
etou praxi modelárskou, dis-

ponuje bohatými zkušenostmi
a poznatky. Všechny svoje ve-
domosti se snaží uplatniti ve
svém odboru. Za dobu své cin-
nosti vypracoval nekolik návr-
hu, na pr. na zmenu konstruk-
ce detailu pri odlévání. Ne-
které návrhy byly použity a
dávají dobré výsledky.

Celé neštestí však spocívá v
tom, že ani správa podniku, a-
ni verejnost nevyšla soudruhu
Russovi vstríc. Když soudruh
Russ navrhl, aby byl prosíván
písek v modelech (v cizine je
prosíván každodenne, nebot
neprosetý je prícinou chyb-
ných výrobku), správce odde-
lení Andrejev se na cizince je-
dnoduše rozkrikl, když trval
na provedení svého návrhu. Pri
príchodu do továrny odevzdal
Russ oddelení pro nástroje 30
kompletních nástroju. Za vše-
chny nástroje na výrobu mode-
lu bylo soudr. Russovi pouká-
záno 15 rublu, které si však ne-
kdo, falšuje Russuv podpis, za
neho vybral.

Verejné organisace též ni-
cím nepomáhají zahranicnímu
komunistovi. Není získáván
pro verejný život, neplatí pro
neho soudružské podmínky
pracovní slovem, soudruh
Russ je celou závodní masou
témer isolován.

Soudruh Russ žil po prícho-
du do Leningradu devet mesícu
v hotelu “Ríjen”. Továrna za
neho platila denne 32 rublu.
Russ však pravil, že je mu líto
delnických penez a že bydlení
v hotelu není mu príjemné. Ny-
ní dali soudr. Russovi byt, ale
takový, že do neho se všech
stran cíší. Požádal správu to-
várny, aby v tomto jeho byte
byly provedeny potrebné opra-
vy, ale dosud se to nestalo. Ko-
munista, kvalifikovaný delník,
který prišel pomoci svým rus-
kým soudruhum, je závodními
organisacemi úplne ignoro-
van.

o
Bezruký bude závodit v psaní

na stroji.

V Pražském Jedlickove ú-
stave pro zmrzacelé zustanou
pouze dva ucitelé. Platí je
pražská obec. Ostatní musí
v dusledku šetrení a rušení u-
citelských dovolených k tako-
vým úcelum nastoupit své
puvodní místo na školách. V
Jedlickove ústave je asi 160
chovancu. Z toho je polovina
detí školou povinných. Sháne-
jí si na živobytí sami vlastní
prací. Delají ve svých výrob-
ních oddeleních kobercovém,
bandážním truhlárském aj.
kvalitní výrobky, které však
neprodávají pod cenou. Vé
školních trídách jsou rozjasne-
né tváre, které prehlížejí teles-
né zmrzacení. Na vyvýšeném
sedátku prohrabuje se bezruký
hoch ve své zásuvce nohama
mezi sešity a štetci. Nohama
maluje a píše. Podobne cile
pocínají si jiné zmrzacené de-
ti. Bezruký studující obchod-
ní školy Oldrich Spejchal nasa-
dí si svými pahýly na lokte
zvláštní sveráky a pripravuje
se k závodum v rychlosti ve
psaní na psacím stroji, keré na
podzim porádají Veletrhy. Po-
dobne velmi cile si pocíná bez-
ruká posluchacka filosofie v
sedmém semestru H. V ústa-
ve mají Ivana Kluku, který ja-
ko bezruký maturoval s vyzna-
menáním na vyšší zemedelské
škole v Klatovech. Ruce mu u-
trhl za války v Karpatech gra-
nát, který zabil jeho matku,
bratra a sestru. Kluka píše no-
hama i na psacím stroji a ústy
stenografuje. Prímo neuveri-
telné je manželské štestí bez-*
ruké a beznohé chovanky
vu, která se provdala za jistého
zrízence. Chodí na protésách
a pahýly rukou si pomáhá pri
varení. Všichni tito postiženi
si nezoufají a neodvážili by se
jít prosit na ulici.

o

Predbežné oznámení zábav.
V pondelí, 21. listopadu

porádá Sbor Katolických Soko-
lu ceský Ples v Katolické Bu-
dove, Madison a Duncan ul.

—Ve stredu a ve ctvrtek,
23. a 24. listopadu porádají
Panny Osady sv. Václavské

veceri.


