
Ruzné.
Ve vesnici Mirstraat, Bel-

gie, našel nezamestnaný del-
ník, pracující v zahrádce u své
ho domu, poklad zlatých pení-
zu ve váze 40 kilogramu. Jde
o zlatáky s obrazem Marie Te-
rezie a Josefa 11. z doby rakou
ského panství v Belgii.

Soudí se, že poklad skrytý
v hlineném hrnci, zakopaném
ne príliš hluboko, byl tam u-
kryt za francouzské revoluce.
Jeho približná cena se odha-
duje na 800,000 belgických
franku.

V Chapeaux, Kanada,
Michael Bradley byl zatcen.
Koronerova porota jej shleda-
la zlocinne zodpovedným za
smrt jeho otce, sestry, matky,
bratra a strýce.

V polském tisku se stále
udržuje zájem o otázku jedno-
tného všeslovanského pravopi-
su. Profesor Julius Benešic,
ktérý má na varšavské univer-
site jihoslovanskou stolici, vy-
jádril se k žurnalistum o mož-
nosti jednotného slovanského
pravopisu velmi zdrženlive..
Konvence o spolecném pravopi
su byla by možná jen tehdy,
kdyby k ní pristoupilo Rusko,a
teprve pak by se to vyplatilo.
Rusko by však muselo napred
zavést latinskou abecedu a ve-
novati sta milionu rublu na
zmenu svých tiskáren a miliar-
dy na tisk nezbytných nových
knih. Pak by se ovšem mohli
zríci cyriliky i Bulhari a Srbo-
vé a nový spolecný pravopis by
se opíral o ceský jazyk. Potom
by mladé slovanské generace
mohly opravdu císt již ~slovan
ské” knihy bez dosavadních
potíží.

ltalští vojáci budou na
príšte dostávati k snídaní bí-
lou kávu z úsporných duvodu.
Až dosud pili kávu cernou. Mi-
nisterstvo si vypocítalo, že to
prijde príliš draho. Káva se
importuje, je dosti drahá a
proto bude od nynejška rozre-
dována mlékem, takže se jí ne
musí tolik varit. Mléko je na-
proti tomu mnohem lacinejší.

Obec Gnojnik v okresu
Brzeskim, Polsko, byla stižena
vetrnou smrští. Prvne zacal
nepokoj jeviti dobytek a dru-
bež, zvírectvo utíkalo do úkry-
tu. Za chvíli prihnala se hru-
za nad celou vesnicí a hurikán
hucel plnou silou. Zdešení li-
dé zacali vybíhati z obydlí v
domnení, že je to zemetresení.
Do kriku lidí mísil praskot
lámaných vetví a celých stro-
mu. V tom už také lítaly v po-
vetrí kusy krytin i celé strechy.

Když se smršt prehnala,
shledalo se, že deset hospodár-
ství bylo úplne zniceno. Byla
to stavení obytná i hospodár-
ská, která stála na pahorcích.
Katerina Strzesakova nenalez-
la po své chalupe ani památ-
ky. Podobne byli poškozeni]
jiní.

Zatím co ve Spoj. Státechj
jsou farmári federální vládou!
nuceni k zmenšení osevu bavl-j
ny, aby se predešlo nadproduk;
ci a tím stagnaci na svetovém
trhu a nízkým cenám, Japon-
sko povzbuzuje své zemedelce,
aby bavlne venovali vetší plo-
chu. Japonská vláda chce do-
cíliti, aby bavlna stala se dru-
hou nejduležitejší plodinou cí-
sarství, totiž hned po rýži. Ze-
medelští odborníci japonští od
hadují, že letos bude v Japon-
sku sklizen bavlny vetší asi o
20,000 žoku po 500 librách.

V Godollo, Madarsko,
ctvrté svetové “jamboree”
chlapeckých skautu bylo za-
hájeno velkou parádou, pri kte
ré pochodovalo 30,000 skautu
z ruzných zemí. Mezi pocho-
dujícími bylo 387 amerických
skautu. Zastoupeny byly té-
mer všechny národy a státy až
na sovetské Rusko.

Skauti se svými “jamboree”
nebo-li sjezdy, zacali teprve v
roce 1920. První sjezd byl v
Anglii.

Zakladatelem skautismu je
Sir Robert Baden-Powell, ge-
nerál v britské armáde, který
za boerské války v Africe zor-
ganisoval hochy v Mafekingu
ve sbor poslícku s takovým ú-
spechem, že po návratu do An-
glie roku 1908 zacal organiso-
vati hochy i v Anglii. Hnutí se
záhy rozšírilo do celého sveta.

Vládou ruskou oznámena
hromadná amnestie politických
ji obycejných trestancu, kterí
byli zamestnáni na stavbe ne-
dávno dokonceného pruplavu
v Bílém mori.

Celkem jest amnestováno
12.484 trestancu. 59.516 trestu
bylo sníženo. Peti stum propu-
štených trestancu byla opet
priznána obcanská práva.

Až dosud nebyla v Rusku u-
delena amnestie takového roz-
sahu.

Sedmdesát osm osob pri-
šlo o život a 183 postrádáno po
rádení typhoonu ve dvou pro-

vinciích jižní Koreje ve ctvr-
tek a v pátek. 250 malých lo-
dek vytlaceno bylo z vod a na
2.634 domu zniceno nebo zle
poškozeno.

V Sevile, Španelsku, pres
sto osob bylo zatceno po nájez-
du policie na tajnou komuni-
stickou schuzi, která se kona-
la v soukromném dome. Vet-
šina zatcených byla ozbrojena
palnou zbraní. Mezi policií a
radikály došlo k výmene neko-
lika výstrelu.

V Londýne zemrel Chas.
Edward Booth,který po celých
patnáct roku nepozrel jediné-
ho sousta husté potravy. Booth
nemohl snísti nic hutnejšího.
Synovec zesnulého prohlásil,
že strýc vypil každého dne tri
kvarty mléka a láhev koralky.

V Obci Giesdorfu v Pru-
ském Slezsku, blízko hranic,
byla v pátek vecer spáchána

bestiální vražda. Jistý obcan
zahlédl po 19. hod. dvojici mu-
žu, kterí nejak príliš rychle o-
poušteli dum 611eté rozvedené
a bohaté soukromnice Fr.
Grundajové. Ponevadž v obci
bylo verejným tajemstvím, že
Grundajová, o níž se vypráve-
lo, že má doma vždy mnoho
penez, nepotrpí si na návštevy

a žije samotársky, v muži se
vzbudilo podezrení a vešel do
domu a bytu Grundajové, aby
se na návštevu cizincu blíže in-
formoval. V byte Grundajové
cekal jej však hrozný objev.
V pokoji na silné skobe viselo
telo neštastné ženy. Hlava,
roztríštena mnoha údery neja-
kým tupým predmetem, byla
zohavena k nepoznání, ruce a
nohy mela neštastnice spoutá-
ny, telo poseto hroznými rana-
mi’. Má se za to, že Grundajo-
vá byla svými vrahy nejdríve
hrozne mucena patrne proto,
aby prozradila úkryt penez.
Jinými zpusobem nedá se vy-
svetlit puvod ran, jimiž její te-
lo bylo doslova pokryto. Poli-
cie, které byla vražda hlášena,
sledovala oba podezrelé cizin-
ce až na naše hranice, stopa ve
dla na naše území. Soudí se,
že vrhové prekrocili hranici je-
šte téže noci. Jsou podezrelí
z dalších 3 vražd, spáchaných
v poslední dobe brutálním zpu
sobem na 3 ženách, vesmeš o-
samelé žijících a bohatých.
Pátrání na závadu je okolnost,
že obcan, který vraždu v Gies-
fordu objevil, nepovšimnul si
príliš podezrelých mužu a mo-
hl podati jen velmi nejasný je-
jich popis.

Pocet nezamestnaných
snížil se v Polsku minulého
týdne o 5,000 osob.

Tlupa nezamestnaných z
Howej Wsi v polském Hor.
Slezsku nejsouc spokojena pod
porou, odeprela prijmutí pod-
pory a usilovala o usporádání
demonstrace. Policii podarilo
se demonstranty rozehnati. Ti
ale jsouce poboureni agitátory,
shlukli se opet a obrátili se k
nemeckým hranicím, které pre
krocili. Odebrali se do Zabr-
za v nemeckém Horním Slez-
sku.

Kritické napjetí ve stycích
polskonemeckých nastalo ná-
sledkem tohoto. Polská po-
hranicní stráž pokusila se je-
jich prechodu zabrániti a
k jejich zastrašení vypálila
nad jejich hlavami nekolik
strelných ran.

Podle rakouského gen. re-
ditelství státních drah smí na-
príšte konat službu jako pru-
vodcí mezinárodních rychlíku
toliko ti zamestnanci, kterí o-
vládají rec zeme,kterou dotyc-
ná trat s Rakouskem spojuje.
Na trati severní dráhy budou
tudíž jezdit toliko pruvodcí o-
vládající ceštinu a polštinu, na
západní a jižní trati ovládají-
cí italštinu, franctinu a angli-
cinu, na madarských hrani-
cích budou výhradne pruvodcí
mluviti madarský.

Generální reditelství také o-
znamuje, že jazykovými kursy
které porádají rakouské dráhy
pro železnicáre, prošlo v po-
sledních dvou letech již tolik
železnicáru, že dráhy mají pro
všecky trati dostatecný pocet
kvalifikovaných pruvodcích s
jazykovými znalostmi. Obsa--
zení musilo ovšem být reorga-
nisováno. Rakouské dráhy si
od tohoto opatrení slibují príz-
nivý vliv na cizinecký ruch.

Záhadné zmizení mrtvol
nekolika mladých devcat krát-
ce po jejich pohrbu nedaleko
Tulcanu, v republice Ekvádor,
bylo rozrešeno zatcením José
Delgado, ve vsi El Angel. José
se priznal, že mrtvoly vykopal
a držel je ve své soukromé
hrobce, protože prý ony dívky
miloval.
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Všechny pokupy o smír
se zamestnanci kanadských že
leznic a správou dvou hlavních
železnicních systému Cana-
dian Pacific Railways vyšlo
naplano. Zástupcové zamest-
nancu radili se s úredníky že-
leznicních spolecností ohled-
ne dalšího snížení mezd o
10%.

Následkem neshody zástup-
ci železnicáru se rozhodli, pre-
dložití otázku stávky všem cle-
num železnicárského bratr-
stva, kterých jest asi 24,000.

Ve Vídni, tri vídenští do-
pisovatelé nemeckých casopisu
byli zatceni a uvezneni.

Nemecká tajná policie v od-
vetu na zatcení dopisovatelu
ríšskonemeckých casopisu ve
Vídni vypovedela z Nemecka
radu rakouských príslušníku.
Má prý to býti také odpovedí
rakouské vláde za její stanovi-
sko proti Nazistum.

Stromy dosahují casto
tak znacne vysokého veku, že
ani nejdelší život lidský u po-

rovnání se stárím stromu není
témer nicím. V Senegambii v
západní Africe jsou stromy
dosahující veku až 5,000 let.
Stárí mamutích stromu na os-
trove Teneriffe ve skupine
Kanárských ostrovu odhaduje
se dokonce na 6,000 let. Nád-
herné cedry Libanonu opevuje
ve svých žalmech již král Da-
vid a povestný kaštan na úpa-
tí Etny na Sicílii, kašta-
nem sta koní, pod jehož ohro-
mnou korunou nalezlo svou o
chranu sto jezdcu doprováze-
jících krále, odhaduje se na
1,300 let.

Neštestím stíhané mesto
Korint, Recko, které roku 1929
bylo témer celé zniceno zeme-
tresením, bylo stiženo novým
neštestím, které hrozilo zniciti
jej opet celé, když vypukl v
meste ohen, který se záhy roz-
šíril tak, že pres 400 domu a
krámu v stredu mesta lehlo
popelem, nežli se dravý živel
podarilo dostati pod kontrolu.
Šírení ohne podporoval prud-
ký vítr a jednu chvíli se zdálo,
že celé mesto vyhorí.

Mesto Korint má asi 5,500
obyvatelu. Korintský prístav
je duležitý pro obchod s Evro-
pou i s Asií. Krome oleje, o-
bilí a hedvábí vyváží se také
hrozinky, které podle mesta
slují korintky. Korint proslul
tím, že apoštol Pavel poslal
dva listy kreštanum Korint-
ským.

Vládní rada Kanady
schválila nový výnos, kterým
se stanoví veková hranice pro
pensionování vládních zamest-
nancu na 65 roku stárí. Odha-
duje se, že tímto novým výno-
sem bude postiženo asi 1,500
osob, jež budou musit do vý-
služby.

Britské úrady zatkly v
Sabarmati, indického naciona-
listu Mahatmu Ghandiho, jeho
manželku a 32 stoupencu aby
bylo zabráneno úmyslu nastou
piti pochod se svými stoupenci,
jenž mel býti signálem k za-
hájení nové kampane civilní
neposlušnosti v Indii.

Poulicní boure pri nichž
bylo nekolik demonstrantu a
policistu zraneno, strhly se ve
Štrasburku, kde vypukla sta-
vební stávka, jež hrozí vyvi-
nout se ve stávku generální.

Hnutí se šírí na celé Porýní.
Pivovary a koželuhny jsou ná-
sledkem stávek zavírány.

o

Sensacní zatcení v Praze
a Vídni.

V úplné tichosti bylo v Pra-
ze provedeno z rozkazu kraj-
ského soudu trestního na Pan-
kráci sensacní zatcení. Byli
zatceni a dopraveni do soudní
vazby dva úredníci revisní kan
celáre Retogg, obvinení, z ne-
regulérních milionových ob-
chodu a ze zlocinu vydírání.
Jeden z nich je ríšskoneme-
ckým príslušníkem. Do aféry
je zapleten také nemecký praž
ský advokát dr. /Dembitzki,
známý svou šovinistiskou cin-
ností a obhajobou v brnen-
ském procesu s Volksportem a
vedoucí funkcionári jednoho
pražského penežního ústavu.
Dr. Dembitzki byl vyzván, aby
se dostavil k souud, ale neuci-
nil tak. Odjel do Vídne, kde
byl na pražský zatykac zatcen,
ale proti slibu, že Vídne neo-
pustí, opet propušten na svo-
bodu. Aféra se týká bývalého
hrabete Nostitze v Nemecku,
do které byl Nostitz agenty ve-
hnán a pri nichž ztratil prý mi-
lionové cástky.

NacionáJní nemecký pražský
pondelník snaží se zatcení dir.
Dembitzského vysvetlit politi-
ckým pozadím, o nemž prý vyj
dou najevo sensacní podrobno-
sti.

Význam cestvého vzduchu.
Píše

Shirley W. Wynne, M. D.
Dr. P. H. komisar zdra-

votnictví mesta New Yorku,
Když si berete slunecní lá-

zen, mate soucasne i príleži-
tost vdechovati cerstvý vzduch.
Jak bylo již poznamenáno v
predchozím clánku, jsou cer-
stvý vzduch a slunecní svetlo
dvema znej lepších a pri tom i
nejlevnejších sílících prostred-
ku. Iv prelidnených mestech
je vzduch mnohem cistší, nežli
býval pred lety, nebot úrady
se o to postaraly ruznými pred-
pisy, týkajícími se užívaného
topiva; léto a pocátek podzi-
mu jsou krome toho rocní do-
bou, kdy se nejméne topí a kdy
je tudíž v ovzduší nejméne
koure.

“Dávky” cerstvého vzduchu
jsou bezplatné a mel by je pro
to bráti každý. Není k tomu
treba žádných predchozích prí
prav, žádného nákladu, pouze
chvíle casu a dobrý úmysl. Na
prvém míste máme všichni
spáti na cerstvém vzduchu, což
ješte neznamená, že musíme
spáti venku, ac tento zpusob je
zdraví velmi prospešný. Pone-
vadž si to nemužeme dovoliti,
máme alespon spáti v dobre
vetrané místnosti, t. j. takové,
kde vzduch neustále proudí.
Jsou-li ve vaší ložnici dve
okna, pak tam máte ideální
podmínky ke spaní. Je-li tam
okno pouze jedno, pak si ne-
chávejte otevreno i okénko,
která bývá nade dvermi nebo
dvére samotné. V noci mají
býti okna ložnice otevrena v
zime v léte; zmenám teploty
vycházejte vstríc ruzným poc-
tem ložních pokrývek.

Je také duležito, aby ložnice
byla provetrána i mezi dnem.
Totéž, co platí o vetrání lož-
nic, platí i o vetrání místností,
v nichž spí nemluvnata a odru-
stající deti.

Když ráno vstanete, máte
pár minut cviciti. Cvicíte-li v
ložnici, cinte tak pred otevre-
ným oknem. Pri cvicení z hlu-
boká dýchejte. Bude-li cástí
vašeho programu casnejší vstá
vání, jež vám dovolí jiti aspon
kus cesty do práce pešky, shle-
dáte tuto ranní procházku
pravou vzpruhou. Pri chuzi
mejte hlavu vzhuru, prsa vyp-
nutá a dýchejte nosem, jak o-
statne máte dýchati vždy! Do-
volte vaším rukám, aby se ký-
valy v prirozeném tempu, což
už samo o sobe je dobré cvice-
ní. Projdete se též v polední
prestávce, když jdete na obed,
a také z práce jdete aspon
cást cesty pešky.

V kancelári nebo v dílne u-
silujte o to, aby správa závodu
udržovala pracovní místnosti
dobre vetrané. Máte-li mož-
nost pracovati poblíže otevre-
ného okna, shledáte, že se tak
snadno neunavíte. Mužete-li
tráviti soboty a nedele turisti-
kou a výlety, cinte tak! První
týden zacnete jenom s nekoli-
kamílovou chuzí, každý týden
pridávejte jednu nebo dve mí-
le, až budete moci konati dlou-
hé pochody, aniž byste se una-
vili. Unavíte-li se prece, od-
pocinte si trochu, až se zase
pocítíte dosti silným k další
chuzi.

Dovolte detem, aby si hrály
venku. Nabádejte je k ruz-
ným hrám v ulicích, k tomu ú-
celu, uzavrených, na hríštích
nebo na dvore. Hra na cer-
stvém vzduchu a na bezpec-
ném míste je lepší, nežli ta
nejlepší medicína, vynalezená
kdy clovekem.

Mistr se mzdou pro delníky
zavražden.

V obilním poli u silnice z
Pšova do Blšan nalezena byla
mrtvola 561etého smenmistra
Frant. Uhla z Lišovic, který byl
již od soboty pohrešován. Byl
smen mistrem v Hardtmitho-
ve továrne na kameninové zbo-
ží v Podboranech a vždy vso-
botu nosil výplatu delníkum,
zamestnaným na dolech na hlí
nu u Lišovic. V sobotu dopo-
ledne odešel z továrny s 2000
Kc na výplatu delníkum, ale
na šachtu nedošel. Byl marne
hledán, až teprve v nedeli k ve
ceru byl nalezen v poli. Hla-
vu mel rozbitou strašlivými ú-
dery tupým predmetem, krk
rozdrásaný od škrcení a byl o-
loupen. Podle stop byl prepa-
den vrahem na silnici, übit a
mrtvý zavlecen do pole.

o
Smrt pro 150 Kc.

V byte v Kempelenove ulici
v Bratislave nalezen byl 211etý
zlatnický pomocník Theodor
Kužmín mrtev. Otrávil se.
Zanechal dopis, v nemž ozna-
muje, že ztratil 150 Kc a proto
si zoufal.

Ta mu dala.
Není ozdoba jako ozdoba.

Ale nad tou ozdobou, se kterou
pribehl jednoho dne na policii
pan Kapoun, všichni policisté
užasli. Pan Kapoun, udýcha-
ný, tváril se naprosto zoufale,
ukazoval na hlavu a ríká:¦ “Išmarjááá, ta mne dala!”
Pristoupil jeden policista k pa-
nu Kapounovi a zjištuje:

“Páni, to jsme tady ješte ne-
meli. Ten pán má v hlave za-
hodnutý hácek na pletení!”
Podle predpisu se policie sna-
žila panu Kapounovi ulehcit a
ozdobu z hlavy odstranit. Vši-
chni inspektori se pri tom za-
potili a panu Kapounovi už le-
zly oci z dulku. Ale hácek z
hlavy nevylezl, ježto mel zpá-
tecní hácek, na kterém se pan
Kapoun trepotal jako bedlicka
na udici.

“To holt musíte jít do špitá-
lu,” rekli nakonec policisté.
“My dovedem chytat dacany a
lupice, ale hácky tahat z hlavy
jsme se neucili. Ono by se nám
to trebas povedlo, ale nemuže-
me vám rucit za to, že by na
hácku nezustala také vaše hla-
va. ...” Toho se ovšem pan
Kapoun polekal a kvapil do ne
mocníce, kde mu kuži šikovne
narízli a hácek odstranili.

Soudce: “Poslouchejte, pa-
nicko, nemela jste nic jiného
na práci, než strkat svému man
želovi hácek na pletení do hla-
vy?”

Pane soudce, von byl tenkrát
nadraný jako cepelín a furt by-
lo akorát, tož jsem popadla
pletení a celý sem mu ho hodi-
la na hlavu. To nejní pravda,
že bych mu byla ten hácek ex-
tra strkala do hlavy. To já
mám jemný srdce, já bych ani
kureti neublížila, na tož, a-
bych muže popíchala takovým
háckem na štikování do hla-
vy ...

”

“Jejdanecku, pane soudce,”
volá vzrušene pan Kapoun.
“Vona lže, jako když tiskne.
Jenom pane soudce zkuste ne-
komu hodit na hlavu hácková-
ní, jestli se hácek zapíchne do
hlavy. To ona ten hácek popa-
dla a já prej ti dám, ty lumpe
jeden.” A buc-buc-buc, a už
sem mel hácek v lebce.”

Soudce: “No, to zranení ne-
stálo prece za rec. Hácek byl
jenom v kuži a skoro žádná
krev vám netekla ...”

“Vo to by nešlo, pane soud-
ce, to vopravdu nestálo za rec.
Ale, co kdyby ten hácek býval
byl rezavý. To se prece muže
stát, že vod takovýho píchnutí
by clovek mohl do rána zbran-
tovatet, nééé?”

Soudce: Mám dát vaší man-
želce dutku?” Pan Kapoun
(horlive) : “No, pane, soudce,
podmínecne trest by mne byl
milejší. Vona by si dala lepší
pozor, vona by se musela držet
zpátky .

.
.

”’

Paní Kapouncvá dostala
prísnou dutku a pan Kapoun
napomenutí, aby pil denne nej
výše jedno pivo a zbytecne ne-
provokoval paní Kapounovou,
takto paní hodne tempera-
mentní. Nebot by mohl opet
pribehnouti na policii s ozdo-
bou vetšího rázu vhlave. Tak
na príklad se železným zouvá-
kem . .

.

Ze státního krev netece?
Vojenská správa provádí od

vod koní v hornatých cástech
východního Slovenska a Pod-
karpatské Rusi. Hospodári
chovají malé otužilé a velmi
vytrvalé “huculské” koníky,
hodící se výborne k nošení vo-
jenských strojních pušek. Ce-
na koníku pohybuje se od 60
Kc výše; za 500 Kc je již prvo-
trídní zvíre. Vysocí dustojní-
ci od vojenské správy prohlí-
žejí pri odvodu každého ko-
ne velmi dukladne, ale to gu-
stýrování není zadarmo. Gaz-
da, jehož kun mel štestí, že se
zalíbil vojenským pánum, do-
stane ihned zaplaceno za kone
2500 až 3000 Kc. Rolníci nech-
teli s pocátku ani veriti, že jest
pravda, co se vypráví o štedro-
sti hodných vojenských pánu a
proto gazda J. B. z Kalinova
pri polských hranicích nechtel
peníze za kone prijat. Vzal si
jenom 1000 Kc a zanechav ko-
ne vojákum, pospíchal domu.
Marne ho volali nazpet. Po
dlouhém presvedcování se vrá-
til a vzal si ješte 2000 Kc.

Všude po horách se vyprá-
ví o hodných vojenských pá-
nech a o tom, že stát má mno-
ho penez, když tak platí za ko-
ne a dává každému tolik, že to

lani rolníci nechtejí. Je dobré,
že vojenská správa odmenuje
chovatele dobrých koní, ale
cena 3000 Kc za kone jest pre-
ce jen premrštenou štedrostí.
Není potom divu, že se nedo-
stává a že se chce ušetrit na
žoldech vojáku.

171etá zabitá svým milencem.
V malé tunce potoka zvané-

ho Šmejkalka tesne pri turisti-
cké ceste ze Senohrab do On-
drejova v míste, kterým v ne-
deli projdou desítky praž-
ských výletníku, našli lidé z
Hrusic mrtvou Zdenku Šaldo-
vou ve vsi Turkovice nad Se-
nohraby. Nenašli ji náhodou,
prišli na místo vedení tremi
jedna svedkyne, porodní asis-
tentka Ptáková z Hrusic mluví
o peti výstrely, vypálenými
z ohbí údolícka. Tito chodci
podali zprávu cetníkum ze se-
nohrabské stanice apo sedmé
hodine byl již uveden do pohy-
bu proti dosud neznámému
vrahu celý cetnický aparát.
Prijel okresní velitel cetnictva
z Rícan a cetníci z pátrací sta-
nice z Prahy. Krome nich se
v údolícku našli ctyri cetníci
ze všech okolních stanic a ko-
lem desáté hodiny stála nad
mrtvým devcetem cestná stráž
dvaceti cetníkú. S nimi tu byl
i otec mrtvé, vesnický krdjcí,
který obrátil první podezrení
proti jednomu z hochu, kterí
se zabitou stýkali, ke 241etému
tesarskému tovaryši Josefu
Vávrovi. Pátrání ukázalo, že
podezrení je oduvodnené. Vá-
vra, který se se Šaldovou stý-
kal od svého návratu z vojen-
ské služby letošního ledna, do-
ma nebyl a jeho otec, okresní
cestár z Hrusic pri výslechu
rekl, že syn odešel z domu ve
svátecních šatech a se 100 Kc
v kapse. Další pátrání ukáza-
lo, že toho vecera tancoval Vá-
vra se Šaldovou v Hrušove. Z
Hrušová odešli oba spolecne a
odtud jejich stopa mizí, až se
vynoruje druhý den ráno v ú-
dolícku, ze kterého chodci na
okresní silnici zaslechli nejen
výstrely, ale i dívcí výkrik, pro
sici vraždícího Pepu o smilová-
ní. Zdenka šaldová byla zabi-
ta tremi výstrely z revolveru.
Prvním výstrelem pachatel, ne
pochybne onen Josef ci Pepra
Vávra, zasáhl devce do boku.
Po nem zabíjená vykrikla a
klesla na zem vedle šípkového
kere, který zachoval kapky je-
jí krve. Další dve rány vystre
lil vrah z bezprostrední blízko-
sti do cela. Pak mrtvou již
dívku táhl z cesty od potoka a
zatáhl telo hluboko do krovin,
aby je nebylo z cesty videti.
Pri tom pretrhl šnuru laciných
sklenených perlicek, které
Zdefíka Šaldová mela na krku
aty vroubí spolu s kapkami
krve tech nekolik metru, po
kterých ji Vávra vlekl. Po
vražde utekl, zatím neznámo
kam. Jedna stopa vede od po-
toka pres bahnitou loucku na
protejší stran, není však jisto,
zda neutekl zpet po ceste sme-
rem k lesum na Sázave. Poli-
cejní pes, privedený na místo,
nezachytil spolehlive stopu,
protože louka, pres kterou pa-
chatel musil prebehnouti, je na
polo zatopena vodou. Vyše-
trující cetníci vyslovují dom-
nenku, že pachatel snad sám
nekde na úteku spáchal sebe-
vraždu.

Prelícení s vyzvedaci v Škodo-
vých závodech.

Po trídenním lícení byl praž-
ský proces proti 14 komunis-
mum obvineným státním zastu-
pitelstvím z vyzvedacství pro
cizí stát ve zbrojním oddelení
Škodových závodu v Plzni pre-
rušen a všichni obžalovaní vrá-
ceni znovu k vyšetrujícímu
soudci za úcelem zjištení no-
vých vztahu a nových trest-
ných cinu. K tomu navrhl stát-
ní zástupce dr. cáslavský sly-
šení rady nových svedku a re-
kvisici spisu Nejvyššího soudu
v Brne z takových vyzvedac-
ských procesu, ve kterých ža-
lovanými byli komunisté. Toto
rozhodnutí ukazuje, že se pro-
ces rozrustá do daleko vetších
rozmeru, než jaké se mu pri-
kládaly pri jeho ctvrtecním
zahájení. V hlavním prelíce-
ní se bude pokracovat asi po
10. zárí.

Obžalováni dosud jsou: Ru-
dolf Richter, 281etý obchodník
z Frankfurtu nad Mohanem,
dávající si jméno Vilém Vo-
gelsinger, Jaroslav Nelibá,
vzorkár z Obesnice, Jaroslav
Kejzlar, typograf z Úpice,
František Kabela, úredník z
Jarmolic, František Svoboda,
strojní zámecník z Plzne, Jo-
sef Hrdlicka, kovodelník z
Preštic, úredník František Ho-
šek, soustružník z Volduch,
Václav Pašek, redaktor, Ru-
dolf Plach, obchodní prírucí,
oba z Prahy, Josef šulan, úred-
ník z Litic, Karel štok, zámec-
ník z Plzence, Antonie Holec-
ková, švadlena z Vršovic, An-
tonín Sojka, obuvník z Malé
Vísky a T. Teichmann, nástro-
jár z Olomouce.


