
Jaká je letos v Praze bída.
Deník “Express” prinesl tuto

zprávu: Težká hospodárská
situace blíží se k svému kriti-
ckému bodu. Tak, jak dnes se
jeví ve všech pracovních odvet-
vích, je nemožno predvídati je-
šte další spád. Oknem, které
jasne ukazuje tu pravou bídu,
jsou sklenené tabulky prepá-
žek zastaváren. Tady je videt 1
tuto težkou dobu. Tváre a oci
tlacících se zde lidí mluví za ce
lé sloupce. Pohnuté scény,
které se zde už zhusta odehrá-
vají a jsou tu na denním po-
rádku, meli by videti všichni ti
socialistictí mluvkové. Snad
by ty jejich reci zmenili. Po-
dle dotazu, jež jsme ucinili u
pražských zastaváren je le-
tošní nej horší.

Zastavuje se všecko, šatstvo,
zlato, šperky, brilianty, cenné
papíry, kukátka, psací stroje,
gramofony, fotoaparáty, prá-
dlo atd. Skladište zastaváren
jsou už ted skoro preplnena, a
to ješte nebylo dosaženo doby
tesne predvánocní. Hlavne v
kursu jsou stavební losy a skvo
sty.

Vyplácí se daleko méne, ne-
žli se zastavuje. Nezamestna-
nost pripravuje mnohé rodiny o
jejich casto cenné rodinné pa-
mátky, zastavené v nadeji, že
se budou moci brzy vyplatit, že
prece se dostane. Práce ale
není, peníze na vyplacení rov-
než ne a tak zastavárny, které
velice vycházejí vstríc prosbám
majitelu zastavených predme-
tu, musejí prece tyto prodati.
Dalším zjevem neustále horšící
se situace je ten, že procento
gážistu, kterí byli a jsou takr-
ka stýlými zákazníky zastavá-
ren, rapidne vzrustá a dnes,
podle sdelení, dosahuje už
pres 50 proc. všech návštevní-
ku techto ústavu. Doba pred-
vánocní byla pro zastavárny
až do roku lonského dobou vel-
kého poctu výplat, protože gá-
žisti, kterí byli cleny ruzných
strádanek a Vcelek, na vánoce
peníze uložené si vybrali a veci
vypláceli. Letošní vánoce zna-
menají i v tomto smeru prelom.
Pokladnický Vcelek a stráda-
nek jsou po vetšine prázdné. A
budou-li sníženy platy státním
zamestnancum tu bude ješte
hure. Potom se ocitnou úplne
v podrucí úveru, zadlužení po-
roste a zastavárny, jak je obá-
váno, nebudou moci prijímati
již zástavy pro absolutní pre-
plnenost skladišt.

Dalším príliš markantním
jevem hrozné situace hospo-
dárské je ten, že zastavárny
jsou vyhledávány již také i živ-
nostníky a obchodníky, dále o-
sobami ze tríd, kterým zasta-
várna cili “frc” byla vždy “la
terre inconue”. Ti dnes se sem
uchylují o okamžitý úver, no-
sí sem šperky, skvosty, cenné
papíry. Hlavne ve dnech splát
nosti cinží je tento zjev už zce-
la obvyklým.
Tak na pr.

ve dvou dnech bylo ve filiál-
ce státní zastavárny pujceno
nekolik milionu Kc.

na cenné papíry a brilianty. To
nepamatuje žádný z úredníku
a ti prece jsou zde zamestnáni
již desítky let.

Kapitálovž to znací, že puj-
cují se dnes v zastavárnách
znacne vyšší cástky nežli drí-
ve. To dokazuje, že pomoc za-
staváren vyhledávají i lidé,
kterí tak dríve necinili. Krise
jeví se všude. Nejvíce ale v
radách úrednických a delni-
ckých. Jsou prípady, aje jich
dost, denne se vyskytujících,
kdy pricházejí lidé, kterí

se slzami v ocích dávají své
poslední, drahou rodinnou
památku,

kterou si chteli ochránit. Tu
kladou na mramorovou desku
odhadcova okénka a prosí o
vetší peníz —z hladu! Tak ve-
tu vypadají. V zastavárnách,
v jejich chodbách a i pred bu-
dovou je videt bídu, které se
nedá zamaskovat a která kri-
cí. Uvedomíme-li si výrok.

u nás není tak zle ....

vidíme ten hrubý kontrast. A-
no, u nás není tak zle u nás
je více jak zle ... .

o

Pražská Sparta prohrála
v Belgii.

V Zápase Diables Rouges
prohrála A. C. Sparta 4:1
(2:1). Bylo hráno pred
15,000 diváky pri umelém o-
svetlení. Pred zápasem byl o-
hromný liják a Sparta na tom-
to terénu ku podivu se nemohla
rozehrát. Naproti tomu bru-
selští hráli velmi dobre po ce-
lou první polovinu hry a ke
konci druhé poloviny. Za
Spartu tu scoroval silný. Pro
Spartu je to velmi nepríjemná
porážka. Za Spartu hráli do-
bre v záloze Kreuz a Madelon,
v útoku uspokojil Nejedlý.
Silný nemohly se rozehrát a
Brainovi se též nedarilo.

CSR. chce zvýšiti clo.
Pražský “Polední list” píše:

Verejnost již se dovedela, že
vláda chystá zvýšení cel na
ruzné druhy zboží. Mluvilo se
již o káve, caji, mase, pivu, ví-
nu, líhu atd. To znamená o-
všem zvýšení cen techto potreb
v drobném prodeji, takže ce-
lá tíže tohoto zdražení bude
prenesena na konsumenta.

S cím však prichází nyní mi-
nistr financí dr. Trapl, je pre-
spríliš. Predložil vláde návrh
vládního narízeni, kterým má
býti zvýšeno 180 celních sa-
zeb! Jde o potraviny, poživati-
ny, polotovary, hotové výrobky
a o výrobní prostredky a po-
mocné látky výrobní. Zname-
nalo by to všeobecné zdražení
a zvýšení nezamestnanosti.

Ministr dr. Trapl tato dale-
kosáhlá vládní narízení odu-
vodnuje dvema vetami: “No-
vá úprava celních sazeb odu-
vodnuje se krajne nezbytnou
potrebou zvýšiti státní príjmy;
soucasne vytvoruje se ji vhod-
ná základna pro obchodne-po-
litická jednání. Pravdepodob-
ný vetší príjem na clo bude ob-
nášeli rocne asi 130 milionu
Kc.”

Sám vládní tisk odsuzuje tu-
to nemožnou hospodárskou po-
litiku Traplovu a píše, že oci-
táme se s hospodárskou politi-
kou na nebezpecné šikmé plo-
še. Je prece pochopitelné, že o
statní státy nedají si jen tak
zvýšení cel s naší strany líbit a
sáhnou k proti-opatrením. Bu-
deme tedy biti dvakrát. Jed-
nou zdražením predmetu den-
ní potreby, na než bylo zvýše-
no clo, po druhé vetšími tež-
kostmi, které budou delat na-
šemu vývozu postižené státy,
tedy omezením zahranicního
trhu, z toho plynoucí neza-
mestnanosti atd.

Rychlé rozhodnutí.
Pražský “Nedelní list” píše:

Za 95 minut vyrídili Perglera.
Vcera zase rozhodoval nás pro-
slulý volební soud. Veren své-
mu poslání, jež vložili tomuto
“soudu” do vínku prozíraví ot-
cové systému vázaných kandi-
dátních listin, rozhodl v obou
hlavních prípadech tak, jak se
dalo ocekávají.

Za 15 minut vyrídil komuni-
stického poslance Josefa Baršu
ato v rízení verejném. Barša
byl krajským soudem v Brne
odsouzen dne 14. brezna 1932
pro zlocin verejného násilí do
težkého žaláre na 6 mesícu a
soud vyslovil ztrátu volebního
práva. Nejvyšší soud v Brne
tento rozsudek ovšem potvrdil.
Presidium snemovny oznámilo
volebnímu soudu, že nastala te-
dy ztráta volitelnosti a po 15
minutách porady rozhodl vo-
lební soud, že Barša mandát
ztrácí a že jeho nástupcem stá-
vá se Ant. štoujac, malorolník
z Pivonic.

Po vyrízení nekolika bež-
ných záležitostí zapocal ve
12:10 hod. volební soud pro-
jednávati záležitost dr. Karla
Perglera. Jak známo, usnesl
se volební soud 11. cervna t. r.
Pergleruv mandát neverifiko-
vat. Komunistický orgán teh-
dy verejne prohlásil a doznal,
že komunistický zástupce dr.
•Stein hlasoval tehdy proti Per-
glerovi z príkazu strany aže
oro komunistického zástupce
vubec neplatí ohled na ústavu
a jiné zákony, které predpisu-
jí, že veškerí soudcové vykoná-
vají svuj úrad neodvisle, jsouce
vázáni jen zákonem a že roz-
sudek, v nemž dopustil se soud-
ce vedome podjatosti, je zma-
tecný a neplatný. O tyto du-
vody oprel dr. Pergler svoji žá-
dost o obnovu verifikacního rí-
zení a o té se jednalo vcera.

o

Morušové plantáže v CSR.

V Ceskoslovensku hedvábni-
ctví stává se z pocátecních po-
kusu pevnou soucástí zemedel-
ské výroby. Moruše se prestá-
vají pestovat ve stromoradích
u cest a zacínají se pestovat
plantážnicky. úroda zámotku
každým rokem stoupá. Letos
dosáhla na Slovensku 17,000
gy a v ceských zemích asi
3,000 kg.

Úroda je po stránce jakosti
dokonce lepší než italská, ac-
koliv Itálie má domnelé lepší
klimatické podmínky. Na mi-
lánské burse platí se za jeden
kg našich zámotku o liru více
než za italské.

Státní správa bude rozširo-
vati každým rokem po deset let
morušové plantáže o 15 až 20
hektaru. Letošní úroda budé
patrne již zpracována v nové
továrne v Žamberku, ve které
bude zamestnáno zatím asi 60
lidí. V príštím roce hodlají
slovenští pestitelé zrídit továr-
nu v Nových Zámcích. Celkem
je v úmyslu zrízení asi deset
toávren.
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Utrpení Slováku v Madarii.
Pražský “Polední list” píše o

krvavém útisku slovenské men-
šiny v Madarsku.

V techto dnech prchl z Ma-
darska Slovák Hylský, který
vylícil, co vše se deje proti slo-
venské menšine v Madarsku. V
slovenské menšine v Petrovcích
žilo nekolik Slováku, kterí byli
v legiích, což úzkostlive tajili,
obávajíce se madarské msty.
Konecne jeden byl prozrazen,
a ihned zatcen a uveznen v Szi-
getu. Tam jej mucili tak dlou-
ho, až se priznal, že je csl.
legionárem. Byl v žalári tri
mesíce a vrátil se s podlome-
ným zdravím. Ostatní legioná-
ri z Petrovcu byli v té dobe
streženi, stále vyslýcháni, ko-
nány u nich domovní prohlídky
a jinak šikanováni. Jednomu
se podarilo dostati pas od csl.
konsulátu, ale druzí dva jsou
vystaveni dále madarské bru-
talite.

V obci Pitvarsii rádí notár
Benko. V této obci se nesmí
vyucovat slovenský a ucitel,
který se o to pokusil, byl uvez-
nen a pak postrkem poslán na
hranice. Utiskovaní Slováci si
svolali do obce Bánheges pro-
jev, na nejž se sešlo asi 1200 o-
sob. Na projev byli posláni cet-
níci, ale úcastníci se v klidu
rozešli. Predložili notári Ben-
kovi memorandum, v nemž žá-
dali menšinové školy. Benko
však vylícil okresnímu nácelní-
kovi projev Slováku jako po-
kus o vzpouru.

Slováci svolali si do Bekešcá-
by nový verejný projev. Sešlo
se na 18,000 Slováku z celého
širokého okolí. Pred zaháje-
ním táboru odebrala se k notá-
ri Benkovi deputace, která se
jej zeptala, proc nebylo dosud
vyhoveno slovenským požadav-
kum. Benko je však vzpupne
odbyl.

Na táboru lidu bylo recníky
vylíceno hrozné pronásledová-
ní Slováku v Madarsku. Shro-
máždení žádali, aby Madarsko
dovolilo výmenu madarských
Slováku s Madary v csl. repu-
blice. Vetšina madarských
Slováku by ráda presídila do
Csl. republiky a vymenila své
majetky s csl. Madary.

Notár Benko telefonoval pro
cetníky, ale shromáždené davy
se zatím v klidu rozešly. Ma-
darský vztek se obrátil proti
dvema Slovákum, legionárum
Hylskému a Zelenákovi. Zele-
nák byl ješte v den táboru,
zatcen, kdežto Hylský, jsa va-
rován, prchl do Ceskosloven-
ska.

Zavraždil tchýni.
V obci Heraltice u Horního

Benešova na Opavsku zlocin
spáchán byl na výmenkárce
“L. N.” sousedé vešli do vý-
menku, spatrili viseti výmen-
kárku na okne. Zprvu se sou-
dilo, že jde o sebevraždu, ale
ježto výmenkárka casteji si ste
žovala na svou snachu a rekla,
že sotva zemre prirozenou smr-
tí, zacalo cetnictvo smrt vyše-
trovat. Na starene nebylo zje-
vných stop násilí. Za to bylo
jisto, že smrt musila nastati již
pred nekolika dny a pres to si
nikdo z domácích nepovšiml,
že starena zmizela. Snacha o-
bešené Hedvika Gebauerová
se po dlouhém zapírání k zlo-
cinu priznala. Rekla, že za-
vraždila starenu již v úterý.
Když tehdy starena prikládala
do kamen, priblížila se snacha
ze zadu a hodila jí na hlavu
smycku provazu, kterého uží-
vala na prádlo. Vlekla jí pak
po celé svetnici až k oknu. Tam
prehodila provaz pres okenní
kliku a táhla obet do výše. Je-
jí zlocin mohl být tím spíše u-
tajen, že syn se o starou matku
vubec nestaral. Vražednice,
která je matkou ctyr detí, byla
dopravena do vazby krajského
soudu v Opave i se svým tríme-
sícním dítetem.

o

Pašování dobytka a salámu z
Madarska.

V Hajnácce u Rimavské So-
boty zatkli tri rolníky, kterí vy-
lákali dobytcí pasy od obecní-
ho rychtáre. Pasu potrebovali
k tomu, aby mohli na trhu pro-
dat 14 volu podloudne dopra-
vených do republiky z Madar-
ska.

V politickém okr. rimavsko-
sobotském je pašování dobytka;
ve velkém v poslední dobe vel-
mi rozšíreno. Propašovaný do-
bytek se hromadne prodává na
falešné dobytcí pasy na trzích
mest a mestecek toho kraje,
kde trhový obchod stále kvete.
Zvlášt výnosné je pašování u-
herského salámu. Podloudníci
nakupují v Madarsku 1 kg- sa-
lámu za 8 Kc a prekupníkum
jej prodávají za 35 Kc. To-
muto hromadnému pašování
lze jen velmi težko celiti.

Za rok 140,000 exekucí u
pražského soudu.

Pražské “Vecerní ceské Slo-
vo”, orgán ministra zahranicí
dr. Beneše, píše: Pouhá náv-
števa u kteréhokoliv exekucní-
ho soudu presvedcí o tom, jak
úžasne stoupla v posledních le-
tech jejich agenda. Soudní vy-
konavatelé i úredníci jsou v
práci od 6. hodiny ranní do 5.
hodiny odpoledne. Od roku
1927, kdy dražební soudy za-
pocaly svou cinnost, stoupl po-
cet exekucí více než o 100 pro-
cent. U pražského okresního
dražebního soudu stoupá pocet
exekucí o 20,000 prípadu roc-
ne a oproti 60,000 prípadum z
r. 1927 dostoupil letos poctu
140,000.

Tyto pomery jsou obdobné v
celém státe. Do dražeb jsou
hnáni po vetšine drobní obchod
níci, živnostníci, delníci, sou-
kromí úredníci a také státní
zamestnanci. Veliké množství
platu soukromých, ale i stát-
ních zamestnancu je obstave-
no.

U zamestnancu jsou prícina
mi exekucí nedodržení splátek
na bytové zarízení, šatstvo atd.
v dusledku nezamestnanosti
nebo snížení výdelku, u obcho-
dníku a živnostníku se obráží
neschopnost jejich zákazníku
platit za odebrané zboží.

Drobní obchodníci a živnost-
níci jsou velkými dodavatelský
mi firmami vháneni do exeku-
cí i v takových prípadech, kdy
za normálních dob by se posho
vením mohli zachránit. Není
však duvery mezi veriteli a jak
mile zažaluje jeden, seženou
se na übohého dlužníka všich-
ni. Výsledkem toho je úplné
ožebracení dlužníka.

Král.
V hospode u Slunce v Ne-

meckém Brode sedela spolec-
nost a mlela o všelicems, hlav-
ne i o kartách. Prišla rec na
krále a kdosi se opovržlive vy-
jádril, že to jsou mizerné figu-
ry a že jen se svršky dávají ne-
co, v maryáši • dvacítku nebo
ctyricítku a v bulce bélu. Se-
del tam nejaký Václav Král a
ríkal, že je namíchanej na ce-
le j svet. Tedy obycejný sveto
bol. A jak on mohl snést po-
hanu králu? Povstal a zle se
rozkatil. Hájil svátých práv
králu a ukazoval do dejin, v
nichž králové panovali. Králov
ská otázka mela být potom
rozrešena príchodem dvou
strážníku. Ale Václav se ne-
dal. Prohlásil strážníky za
žoldáky a za vasaly a trebaže
to byli muži o dve hlavy vetší
než on, nedal se jim. Odrazil
iejich výpad na svou králov-
skou osobu a rekl, že dobrovol
ne do kriminálu nepujde. Sku-
tecne ho tam také násilím ne-
dostali. Toho bohdá nebude,
aby Král šel s policii do vazby!
Šel tam sám. Pohnali ho za to
pro zlocin verejného násilí a
dali mu tam dva mesíce žaláre
nepodmínene.

o

Carovala.

Cetnickou stanicí v Budci by-
la zatcena Marie Anna Rich-
trová, z cikánského tábora O-
soudova, pro podvod, který spá
chala tímto zpusobem: Prišla
k jednomu rolníkovi u Želeta-
vy a ujištovala ho, že kráte,
kterou má ve chléve u zdi,
nekdo škodí a proto mu tak má
lo dojí. Hned se nabídla, že
kráve pomuže a požadovala za
to 200 Kc. Narídila pak rolní-
kovi, aby krávu polštárem od
hlavy až k ocasu nekolikráte o-
trel. Pak si vyžádala pánskou
košili a rolníkovi narídila, aby
na vejce v košili šlápl. Pri tom
nepozorovane strcila do rozbi-
tého vejce nožku z težká a po-
cala rozbalovati košili. Vytá-
hla z ní ježcí nohu, potáhnutou
bílkem z vejce a dotazovala se
rolníka, zda ví, co to je. Rol-
níkovi pak, když nemohl po-
znati co to je, rekla, že je to
rucicka mrtvoly decka, která
kráve škodí. Sebrala pak pek"
ný polštár, košili a vejce a rol-
níkovi rekla, že její dedoušek,
který byl katem, to vše musí o
pul noci zakopati na hrbitove.
Na konec pak ješte poradila
rolníkovi, který by se rád ože-
nil a s touto touhou se sveril
rovnež cikánce, aby si v lékár-

koupil “laskavec”, který
prý má zázracnou moc a dopo-
muže mu dostati za manželku
onu ženu, na kterou si myslí.
Za tuto radu si vyžádala dál-
ších 20 Kc. Marne cekal rol-
ník až zacne kráva dojit a prij
de mu jeho vyvolená.

o
Nekolný do Ameriky.

Franta Nekolný, známý ce-
skoslovenský a evropský Cham-
pion weltrové váhy, prijede o-
pet do Spojených Státu.

Zruší 12 csl. pluku.

V pražském “Poledním liste”
píše se o pripravovaném zruše-
ní 12 pluku ceskoslovenské ar- l
mády. Soucasne se zavedením j
14mesícní doby služební na voj
ne vynorila se otázka pronika-
vé reorganisace armády. Naz- i
nacuje se, že pomerne malý po- .
cet u .jednotlivých útvaru je
prekážkou dobrého výcviku a
že pri vetší soustrednosti vojsk (
bylo by možno lépe organiso-
vati výcvik.

To znamená, že se uvažuje ;
o restrikci vojenských útvaru.
Byly již zrušeny tri horské de-
lostrelecké oddíly a v nejbližší
dobe má dojiti k dalšímu zru-
šení. Dále má být v každé di-
visi zrušen jeden peší pluk, je-
hož mužstvo by bylo ovšem
rozdeleno do jiných pluku. Pak
by mely divise po trech plucích
po vzoru francouzském. Uva-
žuje se i o zrušení peších bri-
gád.

Italské a nemecké casopisy o
techto zmenách píší a tak se
csl. verejnost o tom dovídá ze
zahranicí. Podle techto listu
budou v naší armáde zrízeny
jezdecké brigády, které by ve-
dle trí jezdeckých pluku mely
jeden prapor cyklistu, 1 oddíl
lehkého delostrelectva, 1 oddíl
houfnic, rotu obrnených aut,
rotu ženijního vojska a rotu
spojovací. V hlavním štábu
csl. armády se o všech techto o-
tázkách uvažuje.

Ceskožidovský spisovatel Kisch
na hranicích vrácen.

Pražský spisovatel Egon Er-
vin Kisch mel ve Vídenském
Koncertním dome prednášeti o
svých dojmech v Rusku a na,
Dálném Východe.

Když Kisch varšavským ry-
chlíkem prijel na pohranicní
stanici v Breclavi a predložil
svuj csl. cestovní pas rakous-
kým policejním orgánum, pro-
hlásily, že se mu z rozkazu
kanclérského úradu zakazuje
vstup na rakouskou pudu.
Kisch musil vystoupiti z vlaku
a zustati v Breclavi.

Na dotaz u vídenské státní
policie po prícinách zákazu
prohlásila policie, že se tak sta-
lo proto, ponevadž cizincum je
v Rakousku zakázáno zabýva-
ti se politikou.

Kisch asi pred osmi týdny
priletel letadlem z Cíny do Pra-
hy, aby oslavil 70. narozeniny
své matky, která žije v Praze.
Zdržel se nekolika dní v Praze
a vrátil se opet do Moskvy. Ce
stu do Rakouska nastoupil prí-
mo z Moskvy.

Syn básníka Vítezslava Hálka.
Sedmdesáti let dožil se

MUDr. Ivan Hálek, primár det.
ské nemocnice v Bystrici na
Slovensku. Vynikl dávno v
predválecných letech jako pro-
nikavý národní pracovník na
Slovensku byl pro tuto cin-
nost r. 1912‘madarskými úra-
dy z Uher na cas vypovezen.
Jubilant byl clenem Revolucní-
ho Národního shromáždení a
také v prvých parlamentních
volbách r. 1920 byl zvolen za
republikánskou stranu poslán
cem. Ale vzdal se záhy politi-
cké dráhy a venoval se nadále
lékarskému povolání, v nemž
nejen jako vynikající odborník
ale i jako opravdový lidumil si
získal velikou popularitu. Syn
básníka Vítezslava Hálka, ro-
dák z Prahy, kde r. 1897 byl
promován na doktora medicíny
úcastník vlasteneckého ceské
ho studentského hnutí a ceský
literát, prožil celý mužný vek
na Slovensku, kde sblížil se úz-
ce s lidem jako jeho nejvernej-
si pntel.

o

Vzpomínky neutešené.
Bývalý voják Jan Váne se

práve vrátil z Ruska po 18 le-
tech, byv dlouho již oplakáván
jako mrtvý. Krátce po zahá-
jení svetové války byl zajat ru-
ským vojskem, dlouho se potá-
cel po ruzných koncinách jako
zajatec a jako delník, nacež
pracoval v posledních letech v
jedné z ruských továren. Te-
prve ted podarilo se mu do-
sáhnouti povolení k návratu
do vlasti a tak po 181etem
strádání se vrací s manželkou
a 2 detmi domu, kde nyní pri-
rozene nemuže najít zamestná-
ní. Všecky jeho vzpomínky,
zejména i z posledních let jsou
smutné.

o
105 letý Slovák zemrel.

V obci Chomas v okresu hu-
menském zemrel J. Ruják, kte-
rý se dožil 105 roku. Byl asi
nejstarším mužem v župe zem-
plínské. Byl až do nedávná ú-
plne zdráv a cilý, v minulých
dnech však náhle onemocnel a
zemrel. Za celý svuj život byl
jenom trikrát nemocen. Obca-
né vypravili mu okázalý po-
hreb.

Arthritis u detí.
F. L. I. S.

Dr. Ethel G. Peirce dává šest
následujících rad rodicum, kte-
rí chtejí uchrániti své deti pred
arthritis cili zánetem kloubu.

1. Pri chladném nebo dešti-
vém pocasí oblékejte deti tak,
aby jejich nohy i ruce byly po-
kryté.

2. Posílejte deti ven na slun
ce a na cerstvý vzduch, kdyko-
li je to možno.

3. Dbejte toho, aby deti do-
statecne odpocívaly.

4. Predkládejte detem správ
ne upravená jídla a nedovolte
jim, aby jedly príliš mnoho cu-
krovinek.

5. Pozorujte, jak vaše deti
stojí a sedí, deti se špatným dr-
žením tela a špatne vyvinutý-
mi svaly jsou ty, které nej caste
ji v pozdejším živote revmati-
ckými bolestmi a zápalem klou
bu.

6. Ucte deti, aby se dovedly
duševne ovládati; ucenci zjisti-
li. že duševní vyrovnanost má
nesporný vliv na predejiti rev-
matismu.

Lékari shodují se v názoru,
že arthritis není zpusobována
žádným urcitým organismem a
že její prícinou muže býti míst-
ní infekce zpusobená na pr. za-
nícenými mandlemi, zkaženým
zubem a pod., nebo nejaká
strevní abnormalita, nesprávná
dieta, presprílišná námaha, sil-
né nervové napetí nebo pro-
chladnutí.

Pravidelný cinitel ve všech
prípadech revmatismu, at už
címkoli privodeného, je poru-
cha krevního obehu, mající za
následek studené, potící se ru-
ce a nohy, svedení pokožky a
konecne kloubu.

Problém, jak ochrániti deti
pred vývinem revmatismu a ar-
thritis, není bohužel možno vy-
rešiti takovým zásahem, jaké-
ho se dnes užívá proti záškrtu
a neštovicím, totiž vockováním
séra, k tomu úcelu vypestova-
ným v lékarských laboratorích.

Predevším je nezbytno, aby-
chom zabránili jakémukoli
možnému snížení okolnosti pro
ti chorobám vubec. Toho do-
sáhneme odstranením všech
zkažených zubu a zanícených
madlí a dále pozorným dohle-
dem nad tím, co díte jí, jaké je
jeho držení tela, jak casto od-
pocívá, má-li dosti pohybu a
jak se dovede duševne ovláda-
ti.

Deti nemají býti vystavová-
ny velkým rozdílum teploty. V
zime mají býti jejich ruce i no-
hy pokryty rukávy a puncocha
mi.

Deti se špatným držením te-
la, se skleslými rameny, úzký-
mi prsy, vyvstálým brichem a
nedostatkem vyvinutými svaly,
stávají se v pozdejších letech
castými obetmi revmatismu,
nebot své plíce špatne vetrají,
a mají príliš dlouhé tlusté stre
vo, zasahující hluboce do pán-
ve. Rodice mají proto venova-
ti neustálou pozornost postoji
svých detí a dbáti nápravy,
kdykoli toho potreba vyžadu-
je.

Správne volená diéta je další
obranou proti arthritis. Mnozí
rodice trebas neopomíjejí dá-
vati svým detem jídla, obsahu-
jící všechny potrebné vitaminy,
ale pak zmarí dobrý výsledek
své snahy tím, že dovolí detem
jisti príliš mnoho sladkostí.
Velké množství uhlohydrátu
odnímá vitaminum jejich cenu.
Není lepšího desertu pro deti,
nežli je ovoce, at už syrové ne-
bo varené. Jejich diéta má za-
hrnovati hojnost mléka a mlé-
karských výrobku, zelenin, o-
bilnin a masa, drubež a ryby.

Jak jsme již dríve pozname-
nali, hraje též duševní klid
znacnou úlohou ve snaze zá-
chrany pred revmatismem.
Nerovný systém detí potrebuje
posílení castým odpocinkem,
clovek je jediný tvor, který po-
staví hned ráno celou váhu te-
la na svuj jediný pár nohu a
setrvá na nich celý boží den.
Když ležíme, svaly mají mož-
nost povoliti a krev probíhá te-
lem snadneji. Bohužel jenom
málo dospelých najde kdy me-
zi dnem chvíli k ulehnutí a od-/
pocinku. Po letech obycejne
draze za to platíme napjatými
nervy, špatným zažíváním, z
normální posice vysunutými
vnitrnostmi a jinými porucha-
mi. Doprejeme i detem kaž-
dodenne chvíli casu ke hrám,
které si samy zvolí, „hledme
však k tomu, aby nepostrádaly
odpocinku, aby šly vecer brzy
spát a aby jejich spánek v no-
ci nebyl nicím rušen.

o

Ženich.

Ve West Plains, Mo., Herbert
Pierce ukradl novou košili, aby
byl o své svatbe rádne oblecen.
Pak ukradl také hodinky. Byl
chycen a místo líbánek poslán
na dva roky do vezení.


