
Ruzné.
Arciknežna Marie There-

zie Rakouská, vdova po arci-
knížeti Karlu Štepánovi, zem-
rela na zámku Zywiec ve veku
70 let. Její manžel zemrel
pred nekolika týdny.

V Berlíne radní, Walter
Sapolovský, nalezen byl mrtev
v Tiergarten se strelnou ranou
v hlave. Policie prohlásila, že
se jedná o sebevraždu. Sapo-
lovský byl nedávno sesazen z
úradu na obvinení z úplatku.

V Polském sejmu byla
podána interpelace o vzrusta-
jícím poctu poprav v Polsku.

Dovozuje se v ní, že v Pol-
sku se provádí nejvíce poprav
v celé Evrope a zejména po-
stup stanného soudu pro zloci-
ny politické jest ostre kritiso-
ván. Za poslední dobu bylo v
Polsku popraveno hodne více
než 350 lidí, a to ve vetšine prí
pádu pro vyzvedacství.

Raritou je postup polských
soudu i v aférách kriminálních
Tak byl v Poznani pred nedáv-
ném popraven klempír Barto-
sewski pro loupežné prepade-
ní dvou žen. Obe ženy byly je-
šte v bezvedomí, kdy jejich
vrah se již houpal na šibenici.
Rychlost polských soudu se ji-
ste stane príslovecnou po ce-
lém svete.

Zvláštní prípad byl nyní
zjišten soudem v La Roche-sur-
You v západní Francii. Pro
jakýsi menší delikt byl tam zat
cen* a postaven pred soud starý
tulák Julien Leserre. Jeho de-
likt byl celkem tak nepatrný,
že tulák by byl vyvázl s men-
ším porádkovým trestem, kte-
rý mel beztak již odpykaný vy

šetrovací vazbou.
Krajne svedomitý soudce si

však opatril z jeho rodné obce
trestní rejstrík a pri duklad-
ném studiu všech jeho spisu s
prekvapením zjistil, že Leserre
mel býti dávno popraven, ne-
bot byl v roce 1915 odsouzen
válecným soudem k smrti. Ju-
lien Leserre zúcastnil se totiž
jako starý domobranec svetové
války. Pro deserci v poli pred
neprítelem byl tehdy odsouzen
k smrti zastrelením, ponevadž
se zjistilo, že s polní hlídky
prebehl k Starý tu-
lák se nyní doznal, že je to sku
tecne pravda, že byl odsouzen
k smrti. Hájí se však tím, že
byl tehdy odsouzen na zákla-
de nesprávných informací, ci
vlastne jenom indicií. Nikdy

prý nedesertoval, nýbrž upadl
do zajetí jako ranený pri náh-
lém nocním náporu nemecké-
ho predvoje. Prokazuje to
tím, že po skoncení války se i-

hned vrátil z Nemecka do
Francie, což by byl jiste neuci-
nil, kdyby si byl vedom trest-
ného cinu. Pri návratu do vla-
sti prihlásil se ihned jako inva-
lida a válecný poškozenec. By-

lo mu dokonce priznáno a ude-
leno válecné vyznamenání za
statecnost. Rovnež jeho inva-
lidita byla pri úrední prohlíd-
ce vojenským lékarem uznána
a priznána mu pense válecné-
ho invalidy. Tato pense byla
mu až dosud vždy správne, vy-
plácena, což považoval za du-
kaz, že jeho rozsudek smrti
byl anulován ponevadž jinak si
nedovedl vysvetliti, že jako
zrádce by byl mohl dostati vy-

znamenání za statecnost a je-
šte k tomu státní pensi. Proza-
tím byl ponechán ve vazbe a
jfeho spisy byly postoupeny vo-
jenské prokurature. Všeobec-
ne se však predpokládá, že roz
sudek válecného soudu bude
zrušen a že celý prípad bude
znovu projednáván.

Když v horské vesnici
Kasina Wielka v Polsku mela
býti u jednoho rolníka prove-
dena danová exekuce, bylo cet,
nictvo, které asistovalo pri vý-
konu, prepadeno skupinou se-
dláku. V sebeobrane museli
cetníci použiti strelné zbrane.
Dva rolníci byli smrtelne zasa-
ženi a zemreli,4 byli težce zra-
neni.

Za formálním vyhláše-
ním války republikou Para-
guay republice Bolivia, hned
následoval ostrý boj, který se
strhl v území Gran Chaco, o
které se válka vede. Útocníci
provedli ofensivu v sektoru
Gondra, a bylo oznámeno, že
Boliviánci byli prinuceni k ú-
stupu se ztrátou del a náboju.
Válecný stan Bolivie opet tvr-
dí, že útok byl odražen.

Boj se vede o cást rozvleklé
fronty v džungli Chaco, kde se
pred tím svedlo již mnoho bo-
ju. S výjimkou nekolika vzdu-
šných nájezdu, válcení je ome-
zeno na drobné prestrelky,
hlavne mezi patrolami. Myslí
se, že válka bude trvati velmi
dlouho než dojde k nejakému
rozhodnutí.

V Ríme zastrelen byl za
branami mesta popravní cetou
vojenskou dustojník, odsouze-
ný k smrti vojenským soudem.
Byl obvinen z vlastizrady, pro-
zrazoval námorní tajemství
vláde jiné patrne Francii—-
které sloužil za vyzvedace. Je-
ho jméno zustalo zatajeno.

Adolf Hitler, kanclér Ne-
mecka, který neústupne stojí
na požadavku, aby síla nemec-
ké armády byla zvýšena, bude
vbrzku postaven pred rozhod-
nutí, aby bud prijal rozhod-
nutí odzbrojovací konference
v ženeve anebo aby se Nemec-
ko z této úplne vzdálilo.

Jelikož odpor Nemcu se
vztahuje prítomne proti brit-
skému návrhu, aby byly regu-
lovány odvody do armád, vše-
obecný výbor nebyl s to pokra-
covati v jednání o dalších po-
drobnostech britského plánu.
Tento ustanovuje narukování
na osm mesícu, kdežto Nemci
se nechtejí vzdáti své 121eté
služební povinnosti, a nechtejí
ji snížiti více než na šest let.

Francouzský zahranicní
ministr Paul-Boncour, prohlá-
sil v Paríži, že pakliže Nemec-
ko znemožní provedení plánu
odzbrojovací konference, bude
to Versaillský režim, který bu-
de zase vládnouti”. Mluvcí
Francie tak vyslovil zastrenou
hrozbu obsazení západního
brehu Rýna.

Bojový svaz nové nacio-
nální fronty usporádal v Cury-

chu verejný projev, na nemž
predseda prohlásil, že bojový
svaz bude nazývat své ochran-
né oddíly podle vzoru starých
Švýcaru Harsty a zavádí fašis-
tický pozdrav zdvižením ruky.
Za bourlivého souhlasu asi ti-
síce úcastníku prohlásil pred-
seda, že svaz postará se, aby se
v den 1. srpna v Curychu neko-
naly žádné demonstrace komu-
nistu. Další recník, bývalý švý-
carský plukovník divisionár E-
mil Sonderegger promluvil o
porádku ve státe, pri cemž vy-
slovil myšlenky podobné zása-
dám nemeckých národních so-
cialistu. Harst je švýcarský
název pro zástup, cetu nebo
prední stráž. Harstoví truba-
ci volali vojsko k útoku. Ve
stredoveku byly harsty jakousi
milicí.

V obci Holly-Wood v An-
glii událo se velké neštestí.
Když chot poddustojníka tam-
nejšího irského pluku vstoupi-
la ráno do detského pokoje, u-
cítila silný zápach plynu. Vr-
hla se k postýlkám svých peti

detí ve veku od 4 do devíti let
a našla všechny v bezvedomí.
Všechno úsilí privésti deti k ži-
votu bylo marné.

Tisíc uprchlých rodin, z
nichž cást žije i v Ceskosloven-

sku, má se v nejbližší dobe vy-
stehovati do bývalé židovské
vlasti. Palestinská vláda vyda-
la za tím úcelem tisíc pristeho-
valeckých povolení, urcených
výhradne pro židy z Nemecka.
Mezi židy se provádí sberací
akce za úcelem zakoupení pu-
dy pro nové kolonisty. Pocet
židu v Palestine rychle roste.
V roce 1922 bylo v Palestine
83,794 židu, pri posledním scí-
tání bylo jich *už napocteno
174,610. Je to vzrust o 108
procent. Prevážný pocet židu
udává za materskou rec hebrej
štinu. K nemecké národnosti
se hlásí 2,492 židu, k ceskoslo-
venské národnosti ani jediný,
ackoliv v Palestine je nekolik
osad, osídlených bývalými ces-
koslovenskými príslušníky, kte
rí se ostatne hlásí k svému pu-
vodu a udržují s republikou ži-
vé styky, dokonce i obchodní.

Nejvetší obrovská želva z
londýnské zoologické zahrady
jménem Šopa zahynula chrip-
kou, ke které se pripojil zánet
plic, ve veku 200 let. Tento cti-
hodný tvor dosahoval délky 4
až 5 stop a vážil polovici tuny.

Dríve než pred 5 lety byla tato
obrovská želva zarazena do
sbírek londýnské zoologické
zahrady, vystavoval ji ve Val-
paraiso majitel tamního hos-
tince, aby obracel pozornost
chodcu na reklamu své výbor-
né želví polévky.. Kdyby byl
náhodou nešel kolem Anglican
s prírodopisnými vedomostmi,
který ihned postrehl, že tu jde
o mimorádne velkého zástup-
ce svého druhu, byla by Šopa

predcasne skoncila svuj život
v kuchyni zmíneného hostince.
V londýnské zoologické za-

hrade byla velmi oblíbená a

predmetem živého obdivu.
Trebaže se málo starala o náv-
števníky zahrady a nikdy ne-
mohla býti krmena z ruky, po-

nevaž príliš prudce po jídle
chnapala, trpelive dovolovala
svým malým citelum, oby use-

dli na její hrbet a podnikala
potom s nimi krátkou jízdu za-
hradou.
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Diktatura Kemala paši
nad Tureckem pripravila na
svoji obhajobu veliký proces.
Odpurci agitují proti diktatu-
re snem. Je to prý sen jaké-
hosi svátého derviše (moha-
medánského mnicha), který
jde celým Tureckem od úst k
ústum. Derviš prý ve snu spa-

tril tri bílé velbloudy, z nichž
jeden letel k nebi, druhý pobí-
hal mezi houštinami a tretí
umíral. Velbloud letící k ne-
bi je prý diktaturou utiskova-
ný mohamedánský lid, vel-
bloud bloudící na zemi je prý
lidská cest a rodina,diktaturou
potupená umírající velbloud
prý znamená diktaturu samu.
Už prý dlouho v Turecku ne-
vydrží. Vypravování tohoto
snu má mezi obyvatelstvem
velký agitacní úcinek. Oce-
kává, kdy se objeví nebeská
znamení k boji proti diktature.
Turecké úrady prísne stíhají
vypravovatele a širitele snu a
zatýkají je. V pripraveném
procesu bude nekolik set širi-
telu tohoto snu obžalováno pro
velezrádu.

Na americkém a na brit-
ském konsuláte v Mukden, by-
lo nalezeno nekolik pum. Dout
náky byly zažaty. Byly v cas
vytrženy zrízenci konsulátu.
Má se za to, že bomby byly po-
dloženy, aby byla nastrojena
roztržka mezi vládou Mancu-
kuo, a vládami Spojených Stá-
tu a Britanie.

Do souhrnu opatrení, ji-
miž lonského roku nemecká
ríšská vláda zasáhla do otázky
branné prípravy, spojujíc vec
s bojem proti nezamestnanosti,
patrilo také zavedení t. zv.
“pracovní služby”, podle star-
šího bulharského vzoru. Jde o
z achyc e ní mladých mužu pri-
bližne ve veku,kdy se v zemích
s obecnou brannou povinností
chodí na vojnu.

Berlínská “Vossiche Zei-
tung” prináší nekolik nových
dat o této “pracovní službe’’,
pak o dalších plánech jejího
vedení. V práve minulých dva-
nácti mesících mela pri nej-
vyšším mesícním pocetním sta-
vu 300,000 prumerný pocet
200,000 mužu. To se mnohým
zdá málo a proto dávají v úva-
hu zavedení pracovní povinno-
sti. Vypocítávají, že by povo-
lání jednoho rocníku mladých
mužu na rozhraní 18. a 19. ro-
ku vázalo okrouhle 600,000
mužu, což by ovšem vyžadova-
lo i nové rešení financní strán-
ky veci.

Doposud, jak se zdá, zájem-
ci, pro než “pracovní služba”
vykonává programem pripušte
né práce, zejména meliorace,
stavby cest atd., nesli by jen
náklad za opatrení materiálu,
kdežto vydržování príslušníku
pracovní služby delo by se na
úcet státu. Protože náklad na
muže a pracovní den ciní asi
50 centu, cinil by rozpocet tri-
kráte zvetšeného sboru “pra-
covní služby” okrouhle $300,-
000.

Dne 15. kvetna mel býti
prijat zákon, který svojí pova-
hou bude nejradikálnejší ze
všech až dosud v tak zvaných
civilisovaných státech zavede-
ným. Narízením nebude do-
voleno židum pozemky dediti
a farmárum bude prísne zapo-
vezeno prodati usedlosti kupci
semitského puvodu.

Není namíren jen proti ži-
dum, ale i proti parcelování
selských statku. Zemre-li ne-
mecký sedlák, nesmí býti po-
zustalá usedlost odevzdána a
rozdelena dedicum a celý ma-
jetek v neztenceném rozsahu
podedí jen díte jedno.

Príšte podedí majetek jen
nejstarší díte, ale dedic gruntu
svých predku musí se starati
hmotne o ostatní sourozence.
Dle zákona bude dovoleno se-
dlákum vlastniti jen usedlost
jedinou. Pozemky dediti muže
jen dedic nefalšované nemecké
krve. Velkostatkárum nebu-
de podobne dovoleno rozširo-
vati polnosti dedictvím, nejen
v Prusku ale i v ostatních ne-
meckých státech.

Proslulá britská výzkum-
ná lod “Discovery II.” vyplula
nedávno s 5 badateli z Londý-
na do polární oblasti, aby tam
provedla scítání velryb. Lod
bude križovati Jižním ledovým
morem a vyhledávati shromaž-
dište velryb, nikoli proto, aby
tyto obrovské vodní živocichy
lovila, nýbrž, aby je scítala. K
této výprave dala spíše podnet
otázka omezení lovu velryb,
než problémy vedecké. Na
podklade výsledku tohoto scí-
tání má býti totiž mezi státy,

které lov velryb provádejí, sje-
dnána mezinárodní smlouva,
dle níž má býti lov velryb raci-
onálne upraven tak, aby nedo-
šlo v dohledné dobe k úplné-
mu vyhubení techto morských
živocichu.

V Londýne oslaví co nej-
dríve 100. narozeniny poulicní-
ho dopravního prostredku, kte-
rý kdysi mestu vtiskal svuj
ráz, jenž však dnes jest již na
vymrení. Jde o typickou an-
glickou drožku, která se od ji-
ných povozu tohoto druhu liší
tím, že kocí sedel na vyvýše-
ném sedadle za strechou dvou-
kolového vozu. Vynálezce to-
hoto originálního dopravní-
ho prostredku Josef Alois
Hansom, který žil v letech
1803-182, zavedl první drožku
do Londýna v kvetnu r. 1833
a brzy stal se tento druh povo-
zu podstatnou potrebou lon-
dýnského poulicního života.
Jméno vynálezce bylo sice
brzy v široké verejnosti zná-
mé, avšak hmotný úspech Han-
somuv nebyl valný, nebot spo-
lecnost, již svuj patent prodal
za 10.000 liber sterlingu, byla
tak špatne spravována, že ude-
lala úpadek a Hansom dostal
všeho všudy 300 liber. Zavede-
ní drožek bylo ostatne pro
Hansoma pouze vedlejším za-
mestnáním, hlavním povolá-
ním byl stavitel. Hansom byl
až do své smrtí v Londýne vel-
mi oblíben, jeho vynález však
pozbyl pozdejším rozvojem au
tomobilové dopravy témer úpl-
ne svého významu. Dnes exi-
stují v Londýne celkem již jen
4 drožky.

V Londýne v rozhovoru
s novinárskými zpravodaji o
zpusobu, jak se bude rešiti o-
tázka válecných dluhu ve spo-
jení se svetovou hospodárskou
konferencí, vzhledem ku sta-
novisku mnoha státu, že bez
dokoncení problému dluhu ho-
spodárské porady budou ne-
plodnými, první ministr Anglie
MacDonald rekl:

Vyjednávání, jehož úcelem
bude ukoncit i trvale celou o-
;ázku evropských dluhu Ame-

rice se povede soubežne s ho-
spodárskou konferencí, avšak
nebude nijak spadati do její
agendy.

Spojené Státy daly k tomu
svuj souhlas, že pak-li hospo-
dárská konference se potká se
zdarem, jsou ochotny pripoji-
ti se ku “porádné dohode” kte-
rou by se zavázaly zúcastniti
se debaty o každé hrozící situ-
aci, z které by mohla vznik-
nouti válka.

V Subotici, Jugoslavia,
biskup Budanovic byl odsou-
zen na 10 dní do vezení a k
pokute rovnající se SBO, proto-
že precetl v kazatelny pastýr-
ský list vydaný jugoslávským
episkopátem, kterým se odsu-
zují sokolské organisace jako

neznabožské.
Tento manifest byl vydán

již v lednu. Vyzývá pravove-
rící katolíky, aby vystupovali
ze sokolských organisací, které
mají politický a telocvicný pro
gram, a musí prý býti považo-
vány za neznabožské. Panuje
presvedcení, že tento mani-

fest je soucástí tajné propa-
gandy na rozdvojení Chorvatu,
kterí jsou katolíky, a pravo-
slavných Srbu.

Biskup nebyl prítomen,když
rozsudek byl prohlášen. Jeho

V “Neues Wiener Tag-
blattu” clen madarské posla-
necké snemovny M. Biacsy Zci
linszky uverejnil clánek, v
nemž verejne prohlašuje, že
Madarsko si preje pripojení k
Rakousku. Rakousko má prý
jen dve možnosti: spojit se s

Nemeckem nebo s Madarskem
Sloucením se s Madarskem
hrálo by prý Rakousku duleži-
tejší roli.

Prof. Ignác Moscicki,
jenž se stal roku 1926 polským
presidentem byl znovu zvolen
na dalších sedm let. Byl zvo-
len 362 hlasy z 555.

Jedenáct nemeckých poslan-
cu odevzdalo prázdné hlasova-
cí lístky. Komunisté hlasovali
pro svého kandidáta, ale jeho

volba prohlášena za neplatnou
Druzí oposicníci se vzdali hla-
sování na protest proti nynejší-
mu režimu a dožadovali se no-
vých parlamentních voleb.

Chas. Rinfret, sportovec
a bratr mayora F. Rinfreta,
spáchal sebevraždu skokem s
viaduktu v Montreal, Kanada.

V Londýne dvacet osob
bylo zraneno v divoké reži me-
zi britskými fašisty a židy.

Dav mladých židu napadl
fašisty býv. socialistického lor-
da sira Mosley a po dve hodi-
ny svým bojem zastavil veške-
ren provoz pred cirkusem. Po-
licie byla nucena povolati zá-
lohy, nežli se jí zdarilo obnovi-
ti porádek.

obhájce prohlásil, že vzhledem
ku konkordátu, biskup nemu-
že býti souzen v obcanském
soude ve vecech duchovního
zákona.

BON-AIR
3500 Block Brendan Ave.

Blíže Brehrrts Boulevardu

Rohový Dum
Pozustává

Celý zdený, 2 garáže z cihel, velká vykládaná veranda,
otevrený krb, podlahy z tvrdého dreva, koupelna vyklá-
daná, sprcha v koupelne, vytápen horkou vodou, krásná
kuchyn a ostatní moderní zarízení.

Za mírnou cenu.
S primerenou zálohou.

Prijdte si jej prohlénout dnes.

The FRANK NOVÁK, JR., CO.
Stavitelé zpusobilých domu

Telefon, Mamilton 3524

VZPOMÍNKA.
S bolestí avšak z láskou v—-

srdci vzpomínáme na den 23.
kvetna, neb tomu jest již osm
roku co navždy nás opustila
naše milovaná dcera a sestra '

*

Marie Novákova ¦¦wß
a nyní drímá vecný sen na .1 • IfS
Prijde jaro, prijde, mrtvé kve-
ty vzbudí, naše drahé díte již .
žádný nevzbudí. Ten Národní
hrbitov, na nem ruvek malý, '
kdo tam asi leží, kdyby lidé
znali. Srdce naší dcery, co |? •-

kdys láskou plálo, tam v té
cerné zemi se nám uschovalo.
Slunecko za hory, kamsi v dál- ? >^|J ; *r j||
ku chvátá, spi mé drahé díte,
má dušinko zlatá.

To Ti k uctení památky venují:
ANEŽKA A STANISLAV NOVÁK, rodice a JAN, bratr.

NEW THBATRE
210 W. LEXINGTON ST.

Nyní predstavuje:

JANET GAÝNOR and HENRY GARAT, in
“ADORABLE”

KEITHS
PARK AVENUE & LEXINGTON ST.

Vstupné 25c až do 12.30. Dítky vždy 15c

Nyní predstavuje:
MIRIAM HOPKINS, in

Wm. Faulkner’s Famous Novel
“THE STORY OF TEMPLE DRAKE”

with
William Collier, Jr. Jack La Rue, William Gargan,

Extra! . BOBBY JONES
Starts his New Vitaphone Series

“HOW TO BREAK 90”

Francouzské úrady zaba-
vily sedmdesát beden, obsahu-
jících rucnice a strojové pušky
s náboji. Zbrane mely býti
práve naloženy a vyvezeny z
Nizzy do Španelska k úcelum
revolucním.

V Geno, Itálie, Francesco
Ferrero, 24, skoncil vojenskou
službu. Rozhodl se pro žene-
ní. Registrát v Chisvaso, kde
se narodil, mu rekl, že nemuže
býti ženichem, protože je v
matrice zanesen jako “ženské-
ho pohlaví.”

Na 40,000 clenu fašist-
ského Heimwehru ze všech
koncin Rakouska se sjelo v
Schoenbrunnu, kde oslavováno
200 leté výrocí zachránení Ví-
dne od utureckého vpádm Fa-
šisté rakouští jsou loyální ku
vláde.

Kanclér poprvé od chvíle,
kdy rozpustil rakouský snem,
se objevil oblecen ve svou vo-
jenskou uniformu jako kapitán
ríšské pechoty.

V odpovedi na jásot Heim-
wehru a ku chvále, kterou o
nem pronesl jich vudce, princ
Starhemberg, Dollfuss ujistil
své posluchace, že “takový
druh parlamentu a takový par-
lament jako nedávno umrel, se
nevrátí.”. Vláda, pokracoval,
vykonala více ve dvou mesí-
cích, než parlamentní stroj mo-
hl dokázati ve dvou letech.

Dovnitr parku byl dovolen
prístup jen nekterým pozva-
ným civilistum. Mimo parku
pochod Heimwehru sotva po-

cal, byl uvítán takovým revem
a kamenováním všenemcu, že
musila policie demonstranty
rozprášiti. Behem oslav 400
demonstrantu bylo zatceno pro
vyvolání výtržnosti.

V Sudbury, Kanada, byl
náhodou zastrelen pastor W.
R. Whidden svým 8-letým sy-
nem Morrisem. Starší bratr
chtel zastreliti potulnou kocku
a nechal malou pušku ve svet-
nici. Morris ji použil ke hre.
Otec práve vcházel do svetni-
ce, když vyšla rána. Kule jej
zasáhla do žaludku.

Boj proti analfabetismu
v Americe.

Podle trvání anglických li-
stu existuje v Americe stále
ješte 4,285.755 analfabetu. Je
však nadeje, že tento pocet
bude rychle klesati, nebot již
lonského roku byl zazname-
nán znatelný pokles. Nyní by-
lo zvláštní komisi dáno za ú-
kol, aby všem obcanum, kterí
dosud nechodili do žádné ško-
ly a neumejí cisti ani psáti, do-
stalo se základních vedomostí
á znalostí ctení a psaní.

o
?

Prodával psí maso.
Na základe udání jisté že-

ny, že jí bylo prodáno psí maso
v reznickém závode v Petr-
žalce, predmestí Bratislavy,
policie provedla prohlídku
krámu rezníka Josefa Lehan-
ce. V skladišti závodu policie
prý našla sta vyuzených krys.
Lehanec se priznal, že po ne-
jaký cas delal dobrý obchod s
uzenými krysami. Pravil, že
se s tím nijak netajil, a že je-
ho chudí zákazníci byli pov-
decni, že jim dal príležitost
nakoupiti levné maso. Lehanec
prý byl obvinen pouze z provo-
zování reznictví bez povolení.

o

Kontrola cizincu bude v CSR.

zostrena.
Všechny csl. bezpecnostní

úrady dostaly z ministerstva
vnitra rozkaz, aby velmi sve-
domite a prísne dbaly dodržo-
vání predpisu o hlášení cizin-
cu. Jde tu zrejme o uprchlíky
z Nemecka. Nejedná se však
pri tom nijak o šikanování ci-
zincu, ale o spolehlivou evi-
denci a kontrolu, hlavne v ho-
telích a hostincích v ceskoslo-
venském pohranicí. V posled-
ní dobe prichází tam mnoho
uprchlíku z Nemecka, a z Ra-
kouska, kterí hledají ochranu,
klid a bezpecnost, ale prichá-
zejí také živly, jež klid a bez-
pecnost ruší.


