
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, ta.i., Joss. 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. Pícek,
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 nedeli v klu-
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 Marvland. Kaplan

vldp. Lud. Hlobil,2lllAshland
ave., preds. M. Kalista, místo-
preds. M. Hlavác, taj. V. Hav-
lík,7llN. 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. flla-
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-
dovskv, assistent J. Kozlovský,
taj. Jos.F. Viktor, 961 N. Ches-

ul., pokl. F. úcet.
Ví. Kalista od I. U. J. a zástup-
*e spolku. Spolek prijímá do
molku 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. Pred.
Frank Kvarda, místopreds. Jan
Troch, taj. J. Pelikán, 415 N.
Patterson Park Ave., úcet. Jo-
sef Vítek, 802 N. Montford av.
pokl. Josef Rada.

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.
Castle Št., 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
Kose 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
Clittmont 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. Sb-i~
ipr, 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. Sepger,
M. Vondrácek. Do Patronátu
M. Steiner, M. Vondrácek. Do-
pisy zasílejte na tajemnici.

Ruzné Sbory:
i

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. 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.

Šekový podvodník zatcen v
Prostejove.

Na policejní strážnici v Pro-
stejove oznámil mlynár Bruno
Toufar z Domamyslic, že mu
byl v hostinci v Prostejove u-
kraden zimník v cene 800 Kc.
Policie zjistila, že v témž hos-
tinci se neznámý muž pokusil
ukrásti zavazadla, nezaplatil
útratu a potom ukradl Toufa-
ruv zimník. Podle popisu oso-
by bylo zjišteno, že zlodej se ü-

bíral do nemocnice, kde byl
hned vypátrán a zadržen. Zjiš"
ten v nem 241etý krejcovský
pomocník bez zamestnání Šte-
pán Krumpach z Horní Becvy.
Nejdríve byla domnenka, že
jde o príležitostného zlodeje,
který byl v nouzi, ale pri výsle-
chu se zjistilo, že je to podvod-
ník velkého stylu, který zvláš-
te rafinove podvádel obchodní-
ky. U zatceného byla naleze-
na spousta šekových lístku ruz-
ných firem z ruzných mest Mo-
ravy, které si Krumpach pripra
voval k dalším podvodum.

Krumpach si obycejne zjis-
til, od kterého obchodníka se
odbírá zboží ve velkém. Pak si
opatril výplatní lístek poštovní
sporitelny, což nebylo nikterak
nápadné. Objednávku napsal,
uvedl, že toho a toho cloveka si
pro zboží pošle a že cástku
(vždy nekolik tisíc Kc) již za-
slal poštovní sporitelnou, jejíž
stvrzenkou se clovek, který
prijde pro zboží k obchodníku,
vykáže. Na šekový lístek spo-
ritelny napsal 3 Kc, jež oprav-
du poslal a pak peclive lístek
nulami doplnil na 3000 Kc, jel
do místa, kde obchodník bydlil
a tam predložil falšovanou stvr
ženku poštovní sporitelny zne-
jící na odeslanou cástku 3000
Kc. Obchodník byl již predem
o príchodu cloveka zpraven do
pisem, kontroloval jen stvrzen-
ku a podvod byl dokonán.

Úhrn podvodne vylákaných
penez je 38,000 Kc. Krumpach
sám uvedl, že si již ani nepa-
matuje koho kdy a kde okradl.
Na svuj podvodnický nápad
prišel ve veznici krajského sou
du v Moravské Ostrave, kde si
na pocátku letošního roku od-
pykával trímesícní žalár pro
ruzné krádeže. Dále bylo zji-
šteno, že Krumpach je hledán
krajským soudem v Moravské
Ostrave pro ruzné podvody a
cetnickou stanicí v Hrušove ta-
ké pro krádeže. Prostejovská
policie je presvedcena, že je
ješte mnoho poškozených.

Na hrubý klín hrubá palice.
V železnicním oddelení ce-

ského vlaku sedel knez a mo-
dlil se breviár. Mezi jízdou
nekolik rozjarených výrostku
do toho oddelení a usadili se
blízko kneze. V jejich pustém
humoru pocali si modlícího kne
ze dotírati, až jeden se ho prí-
mo otázal: “No, a co, veleb-
ný pane, když ted horníci stáv-
kují, cím se bude v pekle to-
pit?” Knez se klidne na taza-
tele a ostatní mladíky podíval
a odvetil: “Nemejte
dokud bude takových klacku
na svete jako jste vy, budou
mít v pekle vždy cím topit.”

o
Težký úraz rolnice pri mlácení.

Na hospodárském statku V.
Kratochvíla ve Slavnovicích
nedaleko Tábora mlátili vicku.
Pri tom pomáhala sedlákova
manželka, házejíc vicku na vál
mláticky. Neštastnice si ne-
všimla prohlubiny v podlaze a
pri klopýtnutí padla celou vá-
hou tela na stroj. Chtela se za-
chytiti rukama, ale ozubená
kola strhla jí pravou ruku do
stroje a strhala s ní svalstvo a
roztríštila kost. Težce zrane-
ná rolnice byla prevezena do
okresní nemocnice v Tábore,
kde jí byla ruka amputována.

o
Smrtelne se postrelil na hone.

S vetší loveckou spolecností
do Svatého Juru vyšel 481etý
rada státních drah, dr. Karel
Mlcoch, skupinár oddelení I.
na bratislavském reditelství
státních drah. Kolem 17. ho-
diny pri návratu na železnicní
stanici ve Svatém Juru, zdá se,
že z neopatrnosti pri zacháze-
ní se svou loveckou puškou, vy-
šel z ní brokový náboj, který
zasáhl dra. Mlcocha do bricha.
Ostatní clenové lovecké spolec-
nosti zpozorovali ihned nešte-
stí a dali dra. Mlcocha nejbliž-
ším vlakem dopraviti do státní
nemocnice v Bratislave. Dr. Ml-
coch po doprave do nemocnice
na chirurgické klinice dríve
než mu mohla býti poskytnuta
pomoc zranení podlehl.

o

Predbežné oznámení.

Novinka! Sbor sv. Cecilie
z New Yorku sehraje operetu
“Hrabenka Marica” v osadní
síni na Collington Ave., v ne-
deli, 8. ledna 1933. Zacátek ve
3 hodiny odpoledne.

Delají malou cest republice.
Porota u Melunu u Paríže

odsoudila 281etéhO' ceskoslo-
venského príslušníka Štepána

Vincence, zemedelského delní-
ka, na 10 let nucených prací a
jiného ceskoslovenského prí-
slušníka, 331etého Josefa Cer-
máka, rovnež zemedelského
delníka na 5 let težkého žalá-
re pro vraždu jihoslovanského
príslušníka Sulejmana Kavaze
a nedokonanou vraždu jedno-
ho polského príslušníka, pri
rvacce o velikonocním pondelí
v obci Chelles. Porota pripus-
tila obžalovaným polehcující
okolnosti.

V Berlíne ceskoslovenský
státní príslušník Erban, pochá-
zející z Podmokel, byl majite-
lem kavárny a známou osobou
v kriminálních kruzích. Delší
dobu se o nem prohlašovalo, že
je vudcem podloudné tlupy,
dopravující do Nemecka nar-
kotika, nemohlo se mu však stá
le nic dokázat. V berlínském
podsvetí hrál Erban vynikající
roli. Byl nazýván “berlínský
AI Capone”. V poslední dobe
organisoval tlupu, která se spe-
cializovala na kradení aut, jež
byly ponechány na berlín-
ských trídách bez dozoru. Ten-
to obchod byl jiste nemálo vý-
nosný, nebot v pomerne krátké
dobe v Berlíne za záhadných
okolností zmizelo neméne 180
aut. Policie však konecne ban-
du odhalila a pri prohlídce na-
lezla 1560 ukradených vozu.
Mezi jinými byl zatcen také
Erban, jenž však byl propuš-
ten a rízení proti nemu bylo
vedeno na svobode. Erban však
zatím z Nemecka uprchl nezná
mo kam. Puvodne se melo za
to, že odejel na falešný pas do
Ameriky. Erban byl ale spa-
tren nekolik dnu po svém úte-
ku v jedné kavárne v Podmo-
klech, kde velmi pilne procítal
nemecké noviny, zabývající se
jeho prípadem. Policie byla na
Erbana,jenž dlel v Podmoklích
se svojí milenkou, nazývanou
v berlínském podsvetí “cerná
Nelli”, upozornena, když se
však odebrala do hotelu, v
nemž se Erban übytoval, byl
již Erban pryc. Je nadeje, že
berlínský AI Capone bude pre-
ce dopaden, jelikož policie má
stopu, kterou bedlive sleduje.

Príjem ceskoslovenského her-
ce 35 Kc týdne.

Každorocne pred vánocemi
jest osm hercu a osm herecek
podelováno dary z nadace Pa-
vla Švandy ze Semcic. Letos
bylo o podporu podáno nebý-
valé množství žádostí. Jsou v
nich uvádeny doklady prímo
zoufalé. Tak u nekterých men-
ších spolecností divadelních ci-
ní týdenní príjem herce také
pouze 35 Kc.

Z velkých divadelních spo-
lecností zustaly nyní na ces-
kém venkove pouze tri a ani
tem se valne nevede. Steží se
vybere na režii. Tak jedna z
dobrých spolecností, která má
denní nutná vydání 1,300 Kc,
vetšinu dní vybere pet až šest
set Kc.

Ted’ v predvánocní dobe se
návštevy divadel na venkove
ješte zhoršily. I dobrí herci
mají ted u venkovských diva-
delních spolecností mesícne
jen zrídka víc než pet až šest
set Kc, manželé dohromady
900 Kc.

Ani venkovské biografy ne-
jsou na tom o mnoho lépe. Tam
kde se hrálo tri nebo ctyri dny
v týdnu, hrají ted pouze v so-
botu a v nedeli. Vetšina také
již musila snížiti ceny míst, a-
by se prizpusobily špatným
hospodárským pomerum ven-
kovského obyvatelstva.

o

Cetník zastrelil lupice.

Strážmistr Pospíšil zastihl v
noci u hotelu Skalka v Kunci-
cích pod Ondrejníkem dva mu-
že, kterí se choulili u zdi a meli
s sebou podezrelé zavazadlo.
Bylo to za husté mlhy, takže
strážmistr Pospíšil je spatril
teprve na vzdálenosti asi šesti
kroku. Posvítil na ne elektri-
ckou svítilnou, ale v tu chvíli u-
videl v ruce jednoho muže dý-
ku. Vyzval je, aby zustali stát,
ale oba se dali na útek. Pone-
vadž pres novou výzvu prchali
dále, vystrelil na ne a zasáhl
jednoho z nich na vzdálenosti
80 metru. V muži, jenž byl na
míste mrtev, byl poznán Josef
Janík z Místku-Bahna, bratr
lupice, jenž byl nedávno za-
strelen na Slovensku, clen ne-
bezpecné lupicské tlupy, jenž
odpoví také s bankovním úcet-
ním Kalfusem pred ostravským
soudem. Zjistilo se, že oba lu-
pici práve pred svým dopade-
ním vykradli hostinec v hotelu,
odkud odnesli stolních príboru,
poživatin a likéru za mnoho ti-
síc Kc.

Nejkrásnejší den.

Napsal Alfred Magaziner.

Všichni hosté chválili výbor-
nou obsluhu restaurantu. A prá
vem. šéf ríkával: “Mám snad
nejlepší vína proto, aby jich
moji hosté okusili ?” A hosté
našli již ve víne chut. Šéf byl
štván konkurencí. Vrchní byli
štváni šéfem, cíšníci byli štvá-
ni panem šéfem a vrchními.
Pan šéf, vrchní cíšníci štvali pi-
kolu. To každý videl, a hoch
to také cítil. Na nekteré kouty
kuchyní a jídelnu pamatoval
po celý život.

Pan šéf mel záduchu. Vrch-
ní cítili nekonecnou únavu ve
všech kostech a cíšníci meli ú-
byte a plosky. Pikolo ješte ne-
vedel, dostane-li úbyte nebo
plosky, možná obojí.

Restaurant nebyl laciný lo-
kál. “Ach, ano”, ríkával šéf
hostum, “vydání,dane, mzdy!”
a krcil rameny. Mzdy byly ma-
lé. “Máte zpropitné” ríkal
šéf. Vrchní shrabovali zpro-
pitné unaveným pohybem,
chveli se pred možnou zmenou,
jež by je vyšinula z jejich ži-
votní dráhy, cíšníci prijímali
od hostu peníze rychlým ele-
gantním gestem. Byli mladí a
verili v budoucnost. Meli své
malé trampoty a toužili po zrne
ne, po lepším, novém. Pikolo
se tešil z každého halére. Uši
mu cervenaly a preskakoval
hlas. Dve velká prání byla v
jeho detské duši: Žádné po-
hlavky a mnoho penez.

Ale to byl jen sen, a skutec-
nost byla jiná. Pohlavky a
štulce lítaly a mnohé zpropit-
né ztratil hoch proto, že za-
snen nebyl na míste v cas. O
takových vecech hosté nevede-
li. Jemnými nebo kloubovitý-
mi prsty prohledávali kapsy
vest a házeli drobnou minci na
stul. Nekterí sporili na zpro-
pitném. Nekterí delili sprave-
dlive a nezapomneli ani nepa-
trného hocha. Jiní milovali
velká gesta. Se smešnou tvárí
vpustili penízek do cíšníkovy
ruky a milostive kývli,když jim
bylo dekováno. Obycejne tito
haléroví kavalíri zapomneli na
cekajícího chlapce. Po každém
sklamání vracely se jeho malé
myšlenky znovu do ríše snu. A
jednou se sen splnil.

Fiftboy hotelu, kde se na-
cházel restaurant, ukazoval
svému príteli, pikolovi, zaríze-
ní výtahu. Také pikolu zají-
mala veda a rád se obdivoval
zázrakum techniky. Nikdo po-
zdeji nevedel, jak se vlastne
neštestí stalo. Najednou ležel
hoch na zemi, skoro skalpován.

“Ten mel ale štestí”, rekl
sluha Václav, “mašina mu mo
hla uríznout hlavu”. “Ježíš,

’ Mariá, Josef”, vykrikla kuchar
ka a poslala neštastníkovi kus
dortu. Vrchní prokázal prak-
tický smysl a otcovské prátel-
ství pro svého mladšího kole-
gu. Sebral mezi hosty a per-
sonálem peníze pro hocha. A
všichni dali rádi a hojne. Uká-
zalo se, že pikolo byl oblíben.

A byla to pekná sumicka,
kterou mu položili na postel.
Všichni ho navštívili a práli
brzké uzdravení. A prišel ta-
ké pan šéf. Jakmile vstoupil,
vzpomnel si hoch na pohlavky.
Ale vždyt má obvázanou hla-
vu aje tedy bezpecen. Usmál
se. Pan šéf rozumel úsmevu
jako díku za návštevu, rekl:
“No, no,” a odešel.

Poklízecka, jež ho ošetrova-
la, sklonila se k nemu a rekla:
“Jak se ti vede?” Hlade než-
ne ležící na pokrývce peníze,
odpovedel: “To byl muj nej-
krásnejší den. .

.
.”

o
Spor skoncil vyrovnáním.

Pred bratislavským krajským
soudem skoncil se vyrovnáním
civilní spor, který vedli recký
obchodník Canaris a francouz
ský obchodník Matter o náhra-
du škody ve výši 7.5 milionu
Kc proti bratislavským munic-
ním a kovodelným závodum.
Oba obchodníci meli totiž rec-
ké vláde dodat v roce 1924 vel-
ké množství zbraní a streliva.
Tato dodávka mela býti prove-
dena tak, že obchodníci Cana-
ris a Matter meli dodat vláde
zbrane, které ukoristili Turci
Rekum ve válce recko-turecké.
Temito zbranemi chtela totiž
turecká vláda zaplatit brati-
slavským municním závodum
svuj djuh za dodání munice.
Lod, kterou byla prevážena
munice z Turecka do Recka,
však ztroskotala. Oba obchod-
níci byli tím prý poškozeni o
7.5 milionu Kc, nebot meli ob-
držeti tak vysokou provisi za
provedení obchodu. Procesní
strany sjednaly smír, žalované
municní závody zavázaly se
zaplatit obema obchodníkum
ušlou provisi, ovšem v daleko
menší cástce, nedosahující ani
dvou milionu Kc.


