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Místní Zprávy
Z krajanských kruhu.

—Ze sjezdu Katolického
Delníka v Omaze, Nebraska,
zdraví srdecne “Telegraf” a
všechny Baltimorské krajany,
delegáti: pp: Karel Peterka a
Mat. Hlavác.

—Na Národním hrbitove
pohrbena byla v úterý o 2. ho-
dine odpolední pí. Marie Po-
korný, vdova, c. 2009 Ashland
avenue, jež zesnula po delším
utrpení 13. kvetna ve stárí 81
roku. Zesnulá narozena byla
v Cechách ve Frydychove, od-
kud pred 45 roky se pristeho-
vala do Baltimore. Odchod je-
jí trpce želí dcery: pí: Albína
Pokorný, Otilie šlechta a Ka-
rolín Mašin a cetní prátelé.
Zesnulá byla babickou korone-
ra, dra. Josefa Pokorný. Nosi-
ci rakve byli pp: dr. Josef Po-
korný, Jerry Cerný, Henry cer-
ný, Oldrich cerný, Otto šlech-
ta a John Cook. Pohrební ob-
rady vykonal Rev. Frank No-
vák.

—Na Baltimore hrbitove
pohrben byl 13. kvetna p. Hen-
ry Tilsch, manžel Mary Tilsch,
c. 951 N. Chester ulice, jenž
zemrel po 41eté nemoci 12.
kvetna ve stárí 42 roku. Naro-
zen byl v Baltimore.

Pohrby tyto vypravila firma
Cvach & Syn.

—Na Národním hrbitove
pohrben byl v pondelí pan
James Otradovec, vdovec. Po-
hreb konán byl z domu jeho
syna, Jirí Otradovec, c. 1034
N. Collington avenue.

Dne 15ho kvetna, 1933.
V nedeli, dne 14ho kvetna se

obcané bydlící v okolí osady
Svato-Václavské hlasite uvedo-
mily, že Spolek Nejsvetejšího
Jména se vytasil s nove zaríze-
nou, prvo-trídní kapelou, že se
vzmáhá i na podniky postran-
ní, mající povzbuzující a po-
vznášející smer. Mužu se do-
stavilo poctem asi šesti set
(600). Tento podnik se usku-
tecnil s prispením vlivu a ná-
mahy Velebného Pána Lišky s
prírucenstvím pana Tomáše
Levého.

na vecnost predešli i ty, kterí
sobe míní zgjcoupiti pohrební
místa, by jednou mohli býti
pohrbeni mezi svými krajany,
vystehovalci, kterým nebylo
dopráno býti pohrbeni v zemi,
v níž jsme se zrodili. Necht
aspon po smrti je nám dopráno
odpocinku mezi svými krajany
a necht aspon po smrti mezi
Cechy domov muj.

Po slavnosti pak samé, mož-
no zavítati pres ulici tak zva-
nou Horner’s Lané, kde má
svoje letní sídlo Sokolská Jed.
Blesk, tak zvaný Tyršuv Tábor
(Camp) kde se možno obcer-
stviti a samotný camp prohléd-
nouti.

Protož všichni, komu trochu
možno, uctete rov svých dra-
hých zesnulých a prijdte po-
patrit ve známé tváre a potrá-
sti ruku svým známým.

Na Ohledanou na Národním,
v nedeli, dne 28. t. m.

AI. Mašek.
Nedelní výlet Sokolské

Jednoty Blesk v tábore Tyrš
naproti Národnímu hrbitovu
vydaril se nad ocekávání zna-
menite. Na výletu tešícím se
veliké návšteve, na veselí a prá
telské zábave nescházelo. Kou-
lelo se mezi jiným o ceny, jež
pripadly vítezum: První cena
p. Janu Ružickovi, druhá p.
Lambertu Zelenkovi a tretí p.
Václavu Kozákovi. Výtecná
jídla dala dobrý podklad “Pl-
zenáku,” který sice “poleto-
val” hodne mil od Plzne ale
vzdor tomu chutnal tak, že ku
konci soudky zavzdychly
li bychom rádi, kdyby bylo.”

O Matkách promluvil vzde-
lavatel, Rev. Josef Vondrácek.

o
Dr. Emil Novák vysokou cenou

pocten bude.
Dr. Emil Novák, sdružený

profesor klinické gynecologie
na Johns Hopkins lékarské
škole, obdržel zprávu, že uni-
versitou Dublin v Irsku pocten
bude jedním z nejvetších vy-
znamenání university, když ci-
sti bude tam ve Sdružení An-
glických lékaru pojednání své.
Jakém vyznamenáním dr. No-
vák pocten bude, nebylo ješte
sdeleno verejnosti universitou.

S drem. Dean Lewis z Hop-
kins štábu, dr. Novák represen-
tovati bude lékarskou školu
Johns Hopkins pred sdruže-
ním anglických lékaru.

Dr. Novák cisti bude vedec-
ké pojednání: “The Gynecolo-
gical Aspects of Eudocrinolo-
gy.”

Na svém zájezdu do Dublin
v Irsku provázen bude manžel-
kou svojí a dcerou, Mary Eli-
zabeth Novák. Pozdeji budou
hosty prof. Roberta Schroeder,
reditele General Clinic v Kie-
lu, Nemecko.

Dr. Novák dále navštíví prof.
Roberta Meyer, reditele odbo-
ru Berlínské university.

V úterý vecer se konala pra-
videlná mesícní schuze, po ní
se castovalo pecení hovezí
(Bull-Roast) a rozpredla se
volná zábava jako vždycky,
pri níž se kourilo až se kour
mohl krájet, za výtecné hud-
by. Myslím že se každý dobre
bavil.

V kuželných závodech Spo-
lek Nejsvetejšího Jména vy-
hrál (27) her a prohrál (9), v
techto utkáních.

František Zika, tajemník.

Pozor, neprehlédnout!
Patronát ceské Svobodomysl-
né školy Augustin Herman po-
rádá výlet pro dítky na ukon-
cení školního roku. Výlet po-
rádán bude na Sokolském let-
ním táborišti zvaném “Tábor
Tyrš” naproti Národnímu hrbi-
tovu první nedeli v cervnu to-
tiž 4. cervna. Detský školní
výlet se vždy tešil celé ceské
verejnosti a protož Patronát
doufá, že i letos bude co mož-
no skvele navštíven. Aby pak
byl každý spokojen, o to slibu-
je porádající výbor se náležite
postarati. Totiž o dobrou ku-
chyn a výcep. Protož na shle-
danou na výlete.

Zábavní výbor.
Ceský Národní hrbitov

jako jiná léta tak i letošního
roku pripravuje slavnost’ Zdo-
bení Hrobu na poslední nedeli
v kvetnu, 28. t. m. o pul tretí
hodine odpolední s následují-
cím programem:

1. Zahájení slavnosti pred-
sedou, br. Anton Vancurou.
2. Hudba.
3. Slavnostní recník br. J. J.
Král z Washington, D. C.
4. Hudba a proslovy míst-
ních recníku.
Jak z programu vidíte, bude

slavnost’ dustojnou i prekvape-
ním pro ty, kterí Národní hrbi-
tov delší cas nevideli, svojí mo-
derní úpravou a vzorným udr -

žováním porádku, tak že sme-
le se muže radit ku všem prvo-

trídním hrbitovum Baltimor-
ským.

K této slavnosti zveme vše-
chny ty, kterí mají na hrbitove
pohrbené své drahé, kterí nás

Marylandští snad pujdou do
lesu na Západe.

Nekolik set Marylandských
nezamestnaných, kterí vradeni
byli do konservacní armády,
jejímž úkolem jest pracovati v
lesích, podle všeho posláno bu-
de do státu: Wyoming, Utah a
Idaho.

Maryland do zalesnovací ar-
mády má dáti 3,250 mužu. Z
techto 1,000 již cviceno jest
pro práci v lesích. Jak muži ti-
to do armády zaradováni bu-
dou, se neví. Dle všeho nejpr-
ve vybíráni budou podle dobro
volných prihlášek svých.

V Marylandu zrízeno pro
delníky v lesích pet táboru.

o
Mesto muže ukázati prebytek.

Jestliže Baltimorská mestská
správa pujde cestou šetrení ja-
ko šla v prvních ctyrech mesí-
cích tohoto roku, muže prý
koncem roku ukázati prebytek
asi $2,220.000. Zprávu tuto
podává Fallin, direktor mest-
ského rozpoctu.

V první tretine letošního ro-
ku mestské departmenty vyna-
ložily $10,946,511.03.

o

Lupici banky odsouzeni budou
v patek.

Tento pátek vymuren bude
trest trem bankovním lupicum
Roger Sussi, John Fontana a
William Hayes, kterí v breznu
oloupili Provident Savings ban
ku v Dundalk o $2.000.
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Nezamestnaní ve domech bez
placení rentu.

Liga Nezamestnaných v Ma-
rylandu oznámila v úterý, že
obdržela povolení od Pennsyl-
vánské dráhy užiti pro neza-
mestnané rodiny 23 domu pa-
trících dráze bez placeni ná-
jemného. Devet domu urceno
pro cernošské rodiny na sekci
Laurens ulice, ctrnáct obydle-
no bude belochy v sekci Bolton
ulice a North Avenue.

Liga zavazuje se jenom udr-
žovati domy ty v porádku. Dou
fá, že bude svým casem moci
získati více.

Jeden z domu obydlen byl
již tento ctvrtek dvema rodi-
nama, jejichž mužové jsou me-
chaniky bez zamestnání a kte-
rí z dosavádních príbytku
svých meli vypovezeni býti bu-
doucí týden.

V každém domu bydliti ma-
jí dve rodiny.

Liga má nyní kolem 8.000
clenu. Predsedou ligy je Rev.
Whitmore, episkopální farár
na odpocinku, sekretárem dr.
Seidman, jenž obdržel diplom
doktora filosofie z Johns Hop-
kins.

o
Graduace v námorní akademii.

Dne 1. cervna graduovati
budou v námorní akademii v
Annapolis kandidáti námorní
služby. Trída letošní cítá 435
studentu. Z techto ustanoveno
bude do námorní služby jenom
asi 217. Dvacet zarádeno bu-
de mezi dustojníky marinác-
kých sboru a osm do zásobova-
cího odboru. Ostatní musí re-
sign ováti.

Po dokonaných studiích pro-
puštení bez místa tolika studu-
jících zavineno jest hlavne
tím, že pocet námorního du-
stojnictva a armádního za prí-
cinou šetrení znacne snížen
bude.

o
Zlodej okradl radního.

Dum mestského radního, Je-
rome Sloman, c. 5600 Green
Spring avenue, navštíven byl v
neprítomnosti rodiny zlode-
jem, který prchl z domu se
šperky cenenými na $2,835 v
pátek mezi pul devátou a pul
jedenáctou hodinou v noci.
Vzal 15 šperku zahrnuje v to
i zlatý špendlík v podobe “šte-
stí znamenající” podkovy.
Špendlík cenen je na $750.

Pokus dostati se do domu
Morgana Loane, c. 5707 Oa-
kenshire avenue, zlodeji se ne-
zdaril. Mel již postavený že-
brík ku streše garáže, po níž
asi dostati se chtel do 2. pos-
chodí. Vcasným návratem ro-
diny zahnán byl.

Policií hledáni jsou zlo-
deji, kterí v obchodním distrik
tu mezi North avenue a Balti-
more ulicí ukradli z ruzných
obchodu predmety v cene asi
S3OO.

V úterý casne z rána chy-
cen byl na svrchu garage pe-
karského závodu Freda A. Kli-
meše, c. 2013 Ashland Avenue,
251etý George Fuka, c. 939 N.
Duncan ulice.

Tri policisté prišli do pekár-
ny Klimešovy kolem 3. hodiny
ráno, když sousedy této jim te-
lefonováno bylo, že muž viden
byl vcházející do stavení. Po-
licisté, Connolly, McDonough
a Mann, vidouce dvére otevre-
ny, vstoupili s napraženými re-
volvery dovnitr. Z pozadí bu-
dovy zahlédli prchajícího mu-
že a pak lezoucího na vrch ga-
ráže. Dopadený neprotivil se.

Na severovýchodní stanici u-
dal, že je delník. Ku otázkám
sergeanta Zemana a kapitána
Mooney doznal, že Klimešuv
závod okradl trikráte v minu-
lém roce. V dubnu ukradl tam
sllß, v kvetnu $8 a v cervnu
$6. Dále se priznal, že za dvou
príležitostí ukradl- peníze v
Redwing divadle na Monu-
ment ulici a Patterson Park av.

o
Pivo musí býti vypito

v místnosti.
Pivní výbor narídil, že pivo

koupené v nedeli v hotelích a
jinde, musí býti tam vypito a
nesmí odtud bráno býti do sou-
kromých domu anebo jinarm

Zákaz tento vydán byl v záj-
mu velkoobchodníku a pivova-
ru, kterí nejsou overeni prodá-
vati toto v nedeli.
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že cekati jest na to co v Žene-
ve hrabe Nádolný stanoví.

Anglický král Jirí notu pre-
sidenta Roosevelta, jak odpo-
ved tomuto zaslána byla, pri-
jal bez prohlášení tak nebo o-
nak. Odpovedel: “Já sdelil
jsem vaší notu mé vláde, aby
tato mohla tuto prijati s nej pl-
nejším uvažováním.”

Francie vuci presidentove
note neprojevila žádné zvlášt-
ní nadšení. Premier Daladier
diplomaticky odpovedel, že pl-
ne doufá, že zdarem presiden-
tuv návrh korunován bude.
Francouzský tisk prijal notu
kriticky. Jisto jest, že Francii
do žádného odzbrojení se ne-
chce a že moc svoji, kterou s
pomocí menších sobe odda-
ných národu chová, nevydá o-
bratem ruky.

Japonsko vuci note úredne
mlcí s posudkem svým. O sou-
hlasu ovšem rec býti nemuže.

V Itálii pracuje presvedcení,
že mezinárodní situace prive-
dena jest na bod: mír nebo
chaos. V sobotu premier Mus-
solini promluví ve velkém shro
máždení o postavení Itálie vu-
ci presidentove note a Hitlero-
ve reci. Rec jeho nésti se bude
asi výstrahou, že svet “sedí
dnes na soudku prachu s horí-
cím horákem”. Orgán premié-
ra varuje pred obsazením ne-
jakého území nemeckého, jak
ve Francii asi o nem se mluví.

Notu presidentovu nadšene
prijala Holandská královna,
švédský král a jiní.

o

Dopadl dlouhoprstáka za
svojí postelí.

Známý Baltimorský dlouho-
prsták, Walter Mozinger, jest
opet v rukou úradu. V ponde-
lí vlezl do domu policejního
strážníka ze severovýchodní
stanice, Roberta J. Reinhard-
ta, tímto chycen a uveznen za
mrížemi.

Reinhardt bydlící v dome, c.
5910 Greenhill avenue, zlode-
je chytil ve svetnici své, když
kolem 5. hodiny odpolední vra
cel se ze služby. Pri vstupo-
vání do domu zaslechl zaskríp-
nutí ve své svetnici. U vedomí,
že v dome z rodiny tam bydlí-
cí nikdo není, plížil se do své
svetnice a tam za postelí nale-
zl ukrytého Mozingera. Bez
zdráhání ku rozkazu policisty
vystoupil a dal se spoutati. Je-
diné, co nebylo v porádku, by-
la skrínka se šperky, jejíž víc-
ko otevreno bylo.

Do domu vloupal se pomocí
falešného klíce. “Návštevy”
ruzným domum delal pravidel-
ne mezi 1 a 5 hodinou odpole-
dní, když pred tím po nekolik
dní pátral, kdo v dome bydlí a
kdy dum je prázdný.

Nezvané návštevy své pro-
vádel nejenom v severovýchod
ní sekci mesta, ale i ve Wal-
brook, Forrest Park, Park
Heights avenue a v Govans.

Poprvé uveznen byl roku
1924, kdy policií u neho nale-
zeno ukradených šperku za ví-
ce nežli $3,000. Tehdy bydlel
v 1900 blocku McElderry uli-
ce. Zástavní lístky, jež tam ve-
dle toho nalezeny byly, svedci-
ly, že zastavil šperky za ceny
presahující $5,500. Nikdy ne-
vzal nic jiného nežli peníze ne-
bo šperky.

Když odsloužil si 41etou do-
bu ve vezení,roku 1928 chycen
byl znovu v dome v 2900 bloc-
ku Baymore avenue po osmi
krádežích jím spáchaných. Za
tyto dáno mu bylo 5 roku ve-
zení.

Poranen prevrženým na neho
traktorem.

Albert Bender, pomocník na
farme z Chase, Baltimorský o-
kres, poranen byl ve ctvrtek
na neho prevrženým traktorem
pri orání pole na farme Eliza-
beth Neal v Bengies.

Vytažen byl ze spodu trak-
toru svým otcem, Frank Ben-
der a svojí sestrou, Josefou
Martinák a vzat do Johns Hop
kins nemocnice, kde lékari u-
znáno bylo, že zranen byl vni-
trne.

o
Obesil se.

Na trámu v dome v 1800 blo-
ku W. Lanvale ulice obesil se
661etý Albert Edeler. Mrtvola
nalezena byla sestrou jeho.
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Baltimorská zpevacka chválí
Rusko.

Hudebními podmínkami Ru-
ska unešená, vrátila se Emma
Redell, dramatická sopranist-
ka, rozená Baltimoranka, jež
požívá mezinárodního uznání,
z Ruska, kam pred casem zaví-
tala ku pozvání sovetské vlády

Nedávno skoncila 7.000 mí-
lovou koncertní cestu po Rus-
ku. Skrze Baltimore projela v
nedeli na ceste do Washingto-

nu, kde v pondelí byla cestným
hostem hostiny Sdružených
ženských klubu Washington-
ských v hotelu Mayflower. Hu-
debního vzdelání nabyla ve
Washingtonu.

Redell je jednou americkou
zpevackou, jež kdy pozvána
byla sovetskou vládou. Na u-
melecké turné vydala se Rus-
kem 1. brezna.

“Nikdo nedovede oceniti, co
Rusko hudebne podniká až
prijde do styku s tímto”,rekla:
“V Leningradu jsou tri operní
domy a tri v Moskve, jež dáva-
jí predstavení každou noc po
deset mesícu v roce. Vedle to-
ho porádány jsou cetné symfo-
nické koncerty. Moskva jedi-
ná má sedm symfonických or-
kestru.

Vstupné jest nízké. Nikdy
na svých cestách Nemeckem,
Rakouskem a Amerikou neza-
žila jsem tolik nadšení a uzná-
ní jako v Rusku. Úcastníci slo-
ženi jsou z osob všech veku,
žen tolik zpravidla jako mužu,
neco zcela rozdílného od úcas-
tenství Americanu na hudeb-
ních prednesech.

Vláda podporuje skladately,
pevce a hudebníky.

Usporádala jsem tricet kon-
certu na svých cestách Rus-
kem. Není pochyby, že Rusko
by nemelo veliké budoucnosti
hudební. Na Rusku nejsou
chudí a bohatí, ponevac tam
nejsou bohatí.”

O Evrope zpevacka praví,
že jest príliš národnostní.

Redell narozena byla v Lom-
bard ulici. Když pracovala v
úradovne jako stenografistka,
studovala hru na housle a
zpev.

Tri muži a náklad piva v moci
zlodeju.

V pondelí v noci v Owings’
Mills ctyrmi ozbrojenými ban-
dity unešeni byli trí mužové a
vzat temto truck, na nemž na-
loženo bylo 140 sudu piva.

Tri muže bandité vozili ve
svém automobilu asi po pul ho-
diny až byli jisti, že truck s pi-
vem je bezpecne ukryt.

Truck vlastnil a rídil Harvey
S. Catsail ze Sykesville z Rea-
ding. Pa., do Baltimore. Jako
pomocníci s ním byli: John A.
Triplett a Raymond Myers z
Reisterstown.

Truck zastaven byl bandity
v Owings’ Mills a tri z tohoto
prinuceni byli vstoupiti do au-
tomobilu banditu. Ku konci
propušteni byli temito v Pikes-
vilee. Prepad proveden byl ko-
lem pul desáté hodiny vecer.

o

Místo “spendování” výslech.
Se $271 dva hoši, jeden 9 a

druhý 13 roku starý vydali
se na utrácení penez techto v
úterý. Když nakoupili hodin-
ky, elektrickou žárovku a ka-
pesní nuž, zastaveno bylo je-
jich nakupování ku prání rodi-
cu, jimiž uvítáni byli na jiho-
západní policejní stanici.

Na stopu kupcu prišlo se,
když Mary Macaluso z Dun-
dalk, silne podešená zmizením
tobolky, v níž na stole nedale-
ko otevreného okna mela $271
rozbehla se za policejním
strážníkem, James Boyle, a to-
muto ztrátu oznámila. Na sta-
nici oba mladí kupci udali, že
našli peníze na okenním rámu
obchodu na Pratt a Monroe u-
lic. Oba prozatím svereni by-

li ochrane rodicu nežli soud
rozhodne dálší.

o

Šest submarin v prístavu.
V pondelí zakotvilo ve zdej-

ším prístavu šest submarin a
dve pomocné lodi u Recreation
pieru. Tyté opustily svoji sta-
nici v Coco Sóla v zóne Panam-
ského kanálu kolem 1. kvetna.

Na každé submarine je 40
mužu posádkou a po 70 na po-
mocných lodích.

Dvanáct národu odpovedelo na
presidentovu mírovou notu.
Nota, kterou president Roose-

velt zaslal hlavám 54 národu,
vzbudila rozruch sveta. Notu
zaslal president králum státu
a presidentum republik. V ra-
de bylo i sovetské Rusko vzdor
tomu, že Spojené Státy s tímto
nestojí v diplomatickém spoje-
ní.

President v note, jejíž vý-
znam nemuže býti podcenován
treba by nekteré vlády nebyly
jím nadšeny,omezil se ve svých
návrzích na zvláštní závazky:
Aby postupne byly odstraneny
útocné zbrane, aby s tímto po-
cato bylo již nyní, aby žádný
z národu již nyní nezvyšoval
výši ozbrojení nad závazky mí
rových klausulí a aby žádný
národ behem odzbrojovací pe-
riody neposlal armádu toho
nebo onoho druhu pres své
hranice.

Do stredy dvanáct národu
zastoupeno bylo již ve Wash-
ingtonu svými odpovedemi. Od
povedi do stredy došly :z Fran-
cie, Anglie, Nizozemska, švéd-
ská, Rakouska, Dánska, Švý-
carska, Litvy,Norvéžska, z Me-
xika, Kuby a Panamy.

Všechny tyto podepsány by-
ly presidenty nebo vládci, jež
Roosevelt svojí notou oslovil.

Presidentova nota Spojené
Státy zavazuje jenom k tomu,
že když každý národ svolí od-
straniti útocné zbrane, že tyto
uciní rovnež tak, že když be-
hem odzbrojovací periody ka-
ždý národ neprekrocí hranice
v tažení proti sousedu, že neu-
ciní tak ani Spojené Státy a že
kdyby nejaké porušení dohody
nastalo, že Spojené Státy vej-
dou v poradu a ostatními.

Pred rozesláním noty pano-
valo jisté znepokojení nad tím
že notou Hitler, kanclér neme-
cký, vzbuzen bude ku silnému
protestu v reci své, jež na stre-
du ohlášena byla. Místo toho
nemecká ríšská rada postavila
se jednohlasne za Hitlerem,
který plne souhlasil s notou
presidenta Roosevelta. Známo
jest, že všechny politické stra-
ny Nemecka krome komunistu
shodují se na tom, aby Nemec-
ko melo právo býti ozbroje-
ným tak jako jiní národové.
Tato jednota nebyla od roku
1914 v Nemecku tak na jevo
dána jako byla ve stredu, když
Hitler v ríšské rade promluvil.
Ku konci reci Hitlerovy, reso-
luce uvedená spolecne národ-
ními socialisty, Hugenberg ná-
rodovci, katolickým centrem a
Bavorskou lidovou stranou sta-
novila proste:

“Nemecká ríšská rada, jako
zástupce nemeckého lidu,
schvaluje prohlášení nemecké
vlády a staví se jednomyslne
ža vládu v této osudné otázce,
tak rozhodné pro život náro-
da.”

Pro resoluci, jež bourlivým
potleskem prijata byla, hlaso-
vali i sociální demokraté ac
pred tím meli pripravenou re-
soluci svojí.

Reci Hitlerové naslouchaly
miliony. Ve Washingtonu na-
slouchal jí i president Roose-
velt.

Hitler prohlásil, že Nemec-
ko chce zachovávati mezináro-
dní závazky, ale že tyto závaz-
nými jsou práve tak pro víteze
jako poražené. Vítal MacDo-
nalduv projekt odzbroj ovací
popíraje však pri tom, že ne-
mecké “ocelové prílby” a
“storm oddíly” jsou ozbroje-
nými reservami, ale že tyto je-
nom jsou na ochranu zemi pro-
ti komunistickému hnutí v ríši.

Prohlásil, že Nemecko hoto-
vo ku jakémukoliv odzbrojení,
když tak i ostatní uciní. Pri
tom za velikého souhlasu však
prohlásil, že za žádných okol-
ností nepripojí svého podpisu
ku jakémukoliv dokumentu,
kdyby tímto pokracováno bylo
proti Nemecku a že jakýkoliv
pokus zastrašovati Nemecko,
na toto neuciní žádného doj-
mu. Pohrozil, že kdyby i na-
dále Nemecko predstavováno
bylo jako nebezpecí, že toto vy
stoupí z ligy Národu.

Anglická odpoved na Hitle-
rovu rec uznává, že jí uvolne-
na byla panující situace, ale že
nutno cekati na konferenci v
Ženeve.

Ve Francii uznáno, že Hit-
ler mluvil jako diplomat, ale
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