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Cína kupuje za americké pení-
ze jinde.

V šanghaji americtí obchod- ‘
níci prostrednictvím své ob- ;
chodní komory protestovali u '
ministra Johnsona a u státního
departmentu', proti údajnému

úmyslu cínské vlády, užiti fon-
tu ' $50,000,000 americké puj-
< ky na obilí a bavlnu ku náku-
pu stroju od Anglie a Nemec-
k e

Obchodníci si prejí, aby a-
i íerická vláda použila nátlaku
i a vládu Cíny, aby techto pe-

-5 ez se užilo výlucne ku zakou-
lení amerického zboží, jakož
i ku vyrovnání nekterých již
dlouho protahovaných dluhu
americkým obchodníkum.

o

Idkes narizuje uspíšení prací.
Harold L. Ickes, sekretár

\ nitra a administrátor výpo-
mocného fondu na verejné prá
( o v obnosu $3,300.000.000 v
:iedeli vybídl všechny vládní
a místní úrady, aby s prováde-
ním verejných prací nebylo o*

¦ áleno, ale tyto aby co nejvíce
uspíšeny byly, by tak neza-
mestnaným dostalo se práce.
Narizuje akci na celé cáre, a-
by peníze urcené vynaloženy
byly na mzdy a možnost’ ku
nákupum.

o

Vláda koupila 550.000 prasat
v 6 dnech.

Behem prvních šesti dní pro-
vádení programu, dle nehož
veprový dobytek v jisté míre
übit býti má, aby ceny za ne
farmárum placené zvýšeny bý-

ti mohly, vláda skoupila 550.-
000 prasat. Vláda celkem za-
mýšlí koupiti ctyri miliony pra-
sat vážících do 100 liber a je-

den milion prasnic, jež vbrz-
ku ocekávati mely narození
nových.

Farmári odpovedeli na vý-
zvu prodeje s takovým nadše-
ním, že vláda žádala o zvolne-
ní. Na trh hozeno bylo farmá-
ri tolik prasat, že shánka po
hovezím mase vubec klesla.
Pujde-li to s programem tímto
dáie, nekterí chytrí pocítají,
placen bude vbrzku bonus za
pobíjení telat, což hned zaviní
pokles požadavku skopového
masa. Bude-li bonus za pobí-
jení tohoto placen, dojde na
kozly a tak dále až dojde na
zeleniny s konecným cílem, že
nezbude vubec co jest.

o

Nadeje.
Prodej nových automobilu v

roce 1933 bude približne asi
1,500,000, podle rozboru Chry-
síerovy korporace v Detroit.
Bude to asi prumer mezi roky
1931 a 1932.

Moley resignoval z úradu assis-
tenta sekretáre státu.

Prof. Raymond Moley, assis-
tent sekretáre státu a nácelník
presidentových rádcu, resigno-
val v nedeli na úrad svuj. Stá-
vá se redaktorem týdenníku,
vydávaného Vincentem Asto-
rem.

Resignace jeho v platnost’
vejde 7. zárí. Jest první, jez
udála se v úrednbrodine presi-
dentove. Resignace není žád-
ným prekvapením. Známo jest
že neshody mezi sekretárem
státu, Cordell Hulí, a jím pa-
novaly od doby Londýnské e-
konomické a penežní konfe-
rence. Po návratu svém z Lon-
dýna Moley nevrátil se do úra-
du svého, ale ustanoven byl
presidentem, aby vedl vyšetro-
vání únosu, které bujely v ze-
mi.

Jako redaktor Moley slibuje
býti pomocnou rukou presiden
tovi. Rádcem presidentovým
byl od doby, kdy tento byl go-
vernérem státu New York. V
odpovedi na resignaci, presi-
dent Roosevelt píše mu: “Milý
Raymonde”. Moley byl profe-
sorem práv na universite Co-
lumbia.

o
Modrý Orel “Znamení zla”.

Rev. W. E. Burkett, jenž rí-
dí náboženskou akci ve Still-
well, Oklahoma, udal v úterý,
že Modrý Orel nynejší ohrožu-
jící akce mnohými obyvateli v
kopcích východní Oklahomy
vykládán je jako duchovní
znamení “šelmy, jež sestoupí
na svet a znicí tento”. Toto
popsání v bibli v knize Zjevení
lící mnohohlavou šelmu vystu-
pující z more, kterou vidí sv.
Jan na ostrove Patrnu. Kaza-
tel uvedl, že tento podivný ná-
zor o Modrém Orli mají hora-
lé a že chystají se “boykotova-
ti obchody, jež oznaceny jsou
zlem.”

Zmena ve vztazích ku
Evrope ?

Praví se, že zásluhou presi-
denta Roosevelta nastává v a-
merické zahranicní politice
zmena, následkem které veš-
keren americký zájem se sou-
stredí na utužení prátelských
styku s jihoamerickými latin-
skými republikami, kdežto vu-
ci Evrope se bude sledovati po-
litika, “Ruce pryc!”

Celý americký politický ob-
zor se zmenil v šesti mesících.
Ac stávající námorní smlouva
v Londýne vyprší 31. prosince
1935, nebude prý již obnovena
Spojené Státy se již nezúcast-
ní v evropských politických
trenicích, anebo v míchání se
Evropy do záležitostí ostatní-
ho sveta.

Pokud se týce otázek obcho-
du, president Roosevelt se de-
finitivne rozezlil na Evropu po
ukoncení konference v Londý-
ne. Snahy státu zlatého blo-
ku, aby dohnaly Spojené Státy
ku dohode o stabilisaci meny,
která by zastavila, pak-li ne ú-
plne zmarila provedení domác-
kého rekonstrukcního plánu,
zaujaly administraci silne pro-
ti Evrope jako celek, a zejmé-
na proti národum zlatého blo-
ku.

New York hledá $72,000.000.
V obave, že nebude penez

na placení služných a úroku
kolem polovice zárí a že tím
utrpeti muže lístek volební
Tammany Halí demokratické
organisace pri nastávajících
volbách, mestská administrace
shání se po $72,000.000, aby si
jimi pomohla do konce roku.
Z tohoto nutne potrebí jest
$34,500.000 tento pátek.

• o

Z filmového ráje.
V Los Angeles byly podány

ctyri žaloby proti Jack Mull-
hallovi, herci z filmu a jeho
príteli Charlie Fredericksovi,
aviatiku, po rvacce v ložnici
Maurice Fineové, do jejíhož
bytu opilí mladí muži vnikli
prý “omylem”, v noci. Fine
žádá $50,000 náhrady, jeho
žena $35,000 a dve ženy ze
sousedství po $25,000. Fine
pravil, že Mullhall si sedl na
postel jeho ženy, nazývaje jí
“Halo cukroušku”, a když se
mu Fine oprel, dal se do rvac-
ky. Mullhall a Frederick se
vymlouvají, že si spletli adresu
a že meli namíreno k dáme,jež
je pozvala na pulnocní poba-
venou.

o
Long mluví.

Senátor Huey Long z Louisi-
any v New Yorku prohlásil, že
president Roosevelt “ukradl
jeho hrom”. Dodal pak:

“Roosevelt bohužel ale ne-
prijal všecky mé ideje jen
cást. Já jsem dosud aspon 100
yardu pred ním.”
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Podporujte N R A. I
Pracoval jste kdy za bídné

mzdy? Bídný príbytek, laci-
ná potrava, špatný oblek a ne-

dostatek osvežení vychází z bí-

dné mzdy.

Pracoval jste kdy od rána
do noci, treba až 16 hodin den-|
ne pri tvrdé, jednotvárné prá-

ci? Otrocina taková škodí
mozku. Nadšení mine, život
stává se drinou.

Chcete, aby vaše dítky pra-
covaly v potních dílnách?
Vzpomente nebezpecí od stro-

ju, dlouhých hodin a nezdra-
votních podmínek životních.
Toto jest težkým na dospelé.
Co potom dítky!

Pracoval jste kdy v nezdra-
vých místnostech pri chatrné
ventilaci a nedostatecném sve-
tle?

Byl-li jste štastným dosti u-
chrániti se pred temito zly,

vzpomente milionu jiných, kte-
rí tímto trpí.

President Roosevelt snaží se

osvoboditi delníky od této otro-
ciny. Snaží se dáti nezamest-
naným práci. Toto ciní pomo-

cí Národní Industrialní oživo-
vací akce.

N R A predchází nesvedo-
mité konkurenci, sjednocuje
mzdy, zabranuje nerozumne
dlouhým pracovním hodinám
a dává delníku príležitost’ do-
brou. Vy pomoci mužete pod-
porováním N R A prodavacu a

velkoobchodníku. Kupováním

produktu u N R A firem pomá-

háte ku zdaru.
Zdar nebo nezdar N R A ak-

ce záleží na VÁS.

Pomáhejte ku zdaru.
Jeannette Sauer.

Nemocní.
Spotreba medicinálního li-

kéru z bondovaných skladišt
pokrocila od doby, kdy kon-
gres prijal Celleruv zákon, kte
rým se odstranují omezení drí-
ve uvalovaná na predpis lékar-
ské whisky. Lékari nyní mají
hojne “nemocných”, kterí plne
využívají dobrodiní nové svo-
body a iécí se podle chuti a pe-
nžeenky.

Od 10. cervence bylo z bon-
dových skladu vzato 300,000 j
galonu, pravil Dr. James Do-
ran, komisar prumyslového li-
hu, a spotreba stále vzrustá.
Za takového pomeru rocní spo
treba bude asi 3,600,000 galo-
nu. Minulého roku, za pres.
Hoovera, bylo propušteno pou-
ze 750,000 galonu.

Dr. Doran s úsmevem podot-
kl : “Národ musí býti asi pová-
žlive nemocen, soude dle této
spotreby léku.” Dodal: “Toto
übývání whisky je v porádku.
Pochybuji, že je více lidu nyní
nemocno, než bylo pred tím,
než Celeruv zákon byl prijat.
Myslím ale, že “nemocní” ny-
ní nakupují u doktoru, místo
od holinkáru. Jsou aspon ji-
sti, že dostanou správný likér,
místo ruzných otrav.”

Tato velká spotreba vyhna-
la cenu likéru opet do znacné
výše. Do 1. cervna pinta stála
$2, pak stoupla na $2.50 a mlu
ví se o dalším na $3.

Unesený osvobozen policií.

V San Francisko, unesený,
451etý William F. Wood, bra-
tranec zemrelého presidenta
Williama Howarda Tafta, byl
únosci trýznen a donucen, aby
v úplné tichosti šel v pruvodu
svých veznitelu ulicemi a o-
sobne vyjednával o výkupném.
Byl za prestrelky policií vy-
svobozen. Jeden z únoscu byl
zastrelen, když byl kriticky
zranil policistu a sice na lidmi
napechovaném tržišti. Wood
sám byl tak vycerpán, že byl
blízko shroucení.

V kapsách zlocince naleze-
ny byly bankovní knížky, ne-
které jistoty i hotovosti, úhr-
ném as SIO,OOO, což byla na
uneseném bandity vynuceno.

o

Konec bandity.
Bandita Jim Gardner, 30,

známý jako “Zloduch ozar-
ských hor”, byl zastrelen v po-
tycce s policisty v domu své
matky v Elklandu, Mo. Jim
byl na svobode od doby svého
úteku z vezení Ava pred neja-
kým casem.

Rada.
V Carrollton, Ohio, Marga- 1

ret Markley Hibbs, 106 roku <
stará, dekuje za svuj vysoký <
vek tomu, že se nikdy zbytec- 7
ne nestarala a nikdy s nicím :
nepospíchala.

“Moderní svet’, rekla, “žije !
príliš rychle, se vším se pospí-
chá a lidé se mnoho zbytecne
starají. Dnešní lidstvo chce :
také zažiti mnoho rozcilení,
sensací, chce všeho užiti dosy-
ta a to je prícinou, že lidé br-
zy stárnou a predcasne umíra-
jí.”

o

Pestují své remeslo i v
kriminále.

Agenti odboru spravedlnos-

ti objevili ve vezení v Leaven-
worthu spiknutí na padelání
penez. Ve vezení je zavren
velký pocet zrucných penezo-

kazu. Vláda praví, že je nut-
no dávati na ne ustavicne po-
zor, i za mrížemi.

o

Ruzné.
Na vojenském cvicišti

pod Radomiem v Polsku, pri
cvicení s házením granátu je-
den granát vybuchl predcasne
a zabil velitele setniny 72. pe-
šího pluku kapitána Bidzin-
ského.

V Montreal, v kláštere
Notre Dáme vypukl tyfus, je-
muž dosud podlehlo pet jep-
tišky; 23 nemocných jeptišek
dáno do isolacní nemocnice.

V Praze Ruppin, agrikul-
turní a kolonisacní znalec ži-
dovské jednatelny v Palestýne,
prednesl na osmnáctém sveto-

. vém kongresu židu zionistu
Nemeckem již uznanou a
schválenou dohodu, dle které
bude dovoleno z Nemecka do
Palestýny se vystehovavším
židum vžiti sebou jejich maje-

. tek, odhadovaný na 3,000,000
ríšských marek, (as $977,000).
Dle smlouvy má býti židum pri
znáno právo utvoriti duver-

' nou korporaci, jež by se stara-
la o likvidaci židovských ma-

. jetku v celém Nemecku.
Všechny podobné prevody

mají se díti prostrednictvím
Anglo-Palestýnské banky až
do doby, kdy zvolena bude ko-
mise se stejnomerným zastou-
pením Nemecka a židovských
zájemcu.

Grossman, vudce jedné
sekce židovské, varoval kon-
gres, že svetový boykot Nemec
ka židy by utrpel, kdyby ne-
mecké zboží dopraveno bylo
do Palestýny.

V Berlínu majetek 33 pro-
minentních židu byl skonfisko-
ván a obcanské právo jim od-
nato, ponevac pomáhali židum
prchati z Nemecka.

Za utvorení úplne samo-
správného židovského státu
primlouvá se Mussolinuv list
“II Popolo dltalia” v predve-
cer svetového židovského kon-
gresu, jenž byl zahájen v Pra-
ze, Ceskoslovensko.

Jediné nedílné rozluštení ži-
dovského problému, praví o-
nen list, jest dát židum do-
movskou zem, v níž by si mohli
udržovat svou vlastní vládu a
vše cím židé známi jsou pre-
nešeno toliko do Palestiny a
žádné jiné zeme. Nemci si ta-
ké ponechávají právo, urcití
mnoho-li jednotlivá osoba bu-
de moci z Nemecka exportova-
ti.

—Na svetovém sjezdu hi-
storiku ve Varšave poražena
legenda, že polský cestovatel
objevil Ameriku pred Kolum-
bem. Podle této legendy pol-
ský cestovatel Jan z Kolna mel
objeviti Ameriku již roku 1476
kdežto Krištof Kolumbus ji
objevil až roku 1492, tedy za
16 roku pozdeji. Dr. Olszo-
wicz však tuto legendu pora-
zil.

Pravdou je, že Kolumbus ne-
byl prvním, který Ameriku ob-
jevil. Ve skutecnosti byl tepr-
ve až asi devátým moreplav-
cem, který se po Atlantiku do-
stal až k zemi, nazvané pozde-
ji Amerikou. Avšak z drívej-
ších objevu této pevniny, zv.
Nový svet, nemel Starý svet ni-
ceho. Teprve po Kolumbovi
došlo k dalším cestám a obje-

vum a k osazování nového dílu
sveta.

Plány na obcasnou vý-
menu skupin nemeckých a ital-
ských mladíku, aby tím šírena
byla výchova v politickém
athletickém a vojenském sys-
tému fašismu, oznámeny byly
v nedeli z Ríma.

První z rady italských turis-
tických vlaku v nejbližší dobe
vyjede z Itálie ku Mnichovu v
Bavorích.

Dva takové nemecké vlaky
navštívily již Itálii a tretí chy-
stán jest pro Sicílii.

Francouzský ministr roz-
poctu, Lucien Lamourex, vydal
ostrou výstrahu, že jestliže vlá
dou a parlamentem nebude za-
vedeno co nej prísnejší šetrení,
že Francie hledeti musí schod-
ku 6,000.000.000 franku (asi
$340,950.000).

U príležitosti kursu mezi-
národních prednášek z oboru
slovanského práva, národního
hospodárství a slovanské kul-
tury, které porádá “Kolegium
mezinárodních akademických
prednášek” v Gdynii, konala se
slavnost položení základního
kamene u pomníku všech slo-
vanských národu na Námestí
Kosciuzskove. Za ceskou de-1
legaci promluvil prof. dr. Po-
spíšil z brnenského etnografi-
ckého musea, který ve své re-
ci obzvlášte pripomenul osud
vyhynulých slovanských náro-
du pro výstrahu dnešním Slo-
vanum.

Profesor dr. Frant. Pospíšil
byl pozván také do Torune,
kde se slaví tyto dny památka
70. výrocí založení mesta. Pro-
fesor Pospíšil prednášel v To-
runi o slovanských tancích, o
svatbe a všech slovanských
zvycích.

6oletá starena Josefa
Glebocká, v osade Ropie v o-
kresu gorlickém popletla se na
rozumu následkem dedictví z
Ameriky. Po svém manželi,
který dlel za prací v Americe
a tam zemrel, zdedila vetší ob-
nos penez, což se jí stalo osud-
ným. Z nadmíry radosti se
zbláznila.

Starena o sobe prohlásila,že
je královnou Evropy i Ameri-
ky a aby to také dokázala, za-
rídila si ihned celý královský
dvur majíc k tomu dosti penez.
Z obyvatelu vesnice vybrala si
své dvorany. A tak nyní má
kralevice, který bude po ní ná-
stupcem na jejím “trune”, pak
má maršálka, generála vojsk,
dvorního komorího atd. Tyto
úrady obsadila mládeží.

Mládež sice poznala, že sta-
rá selka se zblázila, ale proto-
že ta má dosti penez a nijak
jich nelituje, ujmula se hned
úradu,které jednotlivcum “krá
lovná Josefa” pridelila.

Dve veliké demonstrace,
jedna u reky Visly a druhá na ;
Rýnu, oznámily svetu, že Ne- U
mccko pod vedením Nazistu
dolehati bude mocne na revisi .
Versaillské smlouvy s konec-
ným cílem spojití nemecky
mluvící ve Strední Evrope v je-
den celek.

První manifestací Nemci v
nedeli pripomeli Polákum,roz-
delení Nemecka ve dví pol-
ským koridorem, když skládá-
na byla pocta presidentu Paul
von Hindenburg pri pomníku
vztýceném na Tannenburg bo-
jišti, kde ruská armáda ge-
nerála Samsonoffa byla v srp-
nu 1914 Nemci potrena.

Druhou manifestací oznáme-
na byla nemecká kampan na
znovunabytí Saarského údolí
plebiscitem, který tam prová-
den býti má roku 1935. Osla-
va konána byla u Ruedsheim u
prítomnosti asi 180.000 osob, z
nichž na 80.000 bylo Nemcu
ze Saarského území. Hitler o-
tevrene tam prohlásil, že úze-
mí toto musí vráceno býti Ne-
mecku a nesmí dáno býti Fran-
cii nebo ucineno samostatným.

Ve Varšave, jedna z nej-
smelejších loupeží v historii,
vyšla najevo, kdy se zjistilo, že
byla vyloupena soukromá úra-
dovna polského presidenta
Moscického. Tato loupež je
záhadou a svedcí o neobycejné
odvaze zlodeju ci lupicu, kterí
nedbajíc peti se clenu stráže a
jednoho z nejlepších batalió-
nu pechoty, strežících sídlo
presidenta, dostali se dovnitr.

Ze soukromé úradovny pre-
sidenta Moscického zmizely
hotové peníze v obnosu 86,000
polských zlotých, což jest ko-
lem SIO,OOO v americké mene,
dále pak také ruzné listiny.
Ztráta techto listin je pri tom
nejpodezrelejší, protože jde o
státní dokumenty.

Na silnici z Ríma do Ca-
stel Gandolfo, což je zámek
sloužící nyní za letní sídlo pa-
peži Piu XI., srítilo se vojen-
ské létadlo za nekolik minut,
kdy tudy papež Pius XI. jel se
svým puvodem ze svého sídla
ve Vatikáne, aby ztrávil neko-
lik hodin na onom zámku.

První sklep bezpecný
pred bombami a otravným ply-
nem dedikován byl v úterý v
Berlíne, v Nemecku, jako vzor
ostatním obyvatelum mesta.
Ve sklepe jest vše pripraveno
pro spánek a i pitnou vodu spo
lu s potrebnými léky.

V Montreal, Kanada, ty-
fová epidemie která již mesíc
rádí v ženském kláštere, si vy-
žádala pátou obet. Celkem je
tam nemocno 33 jeptišek.

Emma Thieme, vdova, a
dva mužové byli popraveni v
trestnici v Torgau pro zavraž-
dení syna Thiemové. Jmeno-
vaná byla první ženou, jež by-
la popravena sekerou podle
starého zvyku, který byl opet

jobnoven za vlády kanclére Hi-
tlera.

Mirko Neudorfer, chor-
vátský vudce a bývalý jugo-
slávský ministr financí a zeme
delství, byl zavražden na svém
statku u Zlataru v prítomnosti
své manželky. Dva neztotož-
není mladí mužové prinesli mu
dopis a mezitím, co jej Neu-
dorfer cetl, vytasili revolvery,
vypálili tri rány, vyrvali dopis
z rukou své obeti a utekli do
blízkého lesa, v nemž-zmizeli.

Neudorfer byl duverným prí
telem Stejpana Radice, vudce
chorvatské selské strany, který
roku 1928 byl pri zasedání ju-
goslávského parlamentu v Be-
lehrade smrtelne postrelen
cernohorským poslancem a
zranení podlehl. Od té doby
bylo spácháno nekolik dalších
atentátu na jiné cleny chorvát-
ské selské strany, která stojí v
príkré oposici proti dnešnímu
vládnímu režimu a králi Alex-
androvi.

Zavraždený byl též clenem
Radicovy strany, jejíž jméno
jest “Hrvatska seljacka strán-
ka,” ale jinak ríká se jim krát-
ce Radicevci. Tato strana by-
la puvodne republikánská, po-
zdeji byla nadšena pro monar-
chistickou ideu, ale pak se opet
vrátila k republikánismu a ny-
ní by nejradeji videla, kdyby z
Jugoslávie se stala republika,
ježto by mela nadeji, že Chor-
vátsku se dostane samospráv
vy.

o
Odtucnovací móda.

Pestitelé brambor v Irsku
tvrdí, že “odtucnovací móda”

[žen zpusobila pokles v prodeji
zemáku. Císlice, sestavené
Národní radou sedláku,ukazu-
jí, že zatím, co spotreba bram-
bor klesla, používání citronu
velice stouplo. Minulého roku
tisíce tun irských brambor
shnilo v zemi. Za to v jednom
mesíci byl hlášen rekordní pro
dej 53,000,000 citronu. To je
zvýšení o 20,000,000 proti cí-
slici rok pred tím.

o

Král. potomek zemrel hladem.
Poslední potomek královské-

ho rodu lusignanského, který
kdysi vládl na trune jerusalem
ském a pak na ostrove Cypru,
771etý princ Guy de Lusignan,
zemrel v minulých dnech v mi-
lánské nemocnici, kam byl do-
praven ve stavu úplné vycer-
panosti. Princ Guy de Lusig-
nan žil v úplné chudobe. Po
jistou dobu byl nájemcem ka-
várny nedaleko Milánu, nemel
však štestí v tomto podnikání,
takže na konec zemrel do slo-
va hladem.

Délka silnic na zemekouli.
Mezinárodní obchodní ko-

mora v Paríži vydala statistiku
o stavu silnic na celé zemekou-
li. Podle této statistiky ciní
celková délka silnic na naší ze-
mi úhrnem 10,630.000 km. Z
toho pripadá na Evropu jen a-
si 2,150.000 km. V Evrope má
nej delší silnicní sít Francie,
628.000 km, pak následuje Ne-
mecko 348.700 km, Anglie
287.580 km, Itálie 195.175 km,
Polsko 94.471 km, Španelsko
87.098 km, Belgie 44.288 km,
Madarsko 27.396 km, Holand-
sko 25.470 km, Švýcary 13.930
km, atd. Ceskoslovensko má
podle této statistiky 58.573 km
silnic, tudíž více nežli Madar-
sko a Holandsko dohromady.

o

Vražda ve slovenském vi-
nohradu.

V katastru obce Pata byla
nalezena ve vinohradech mrt-
vola místního mladíka Franti-
ška Prázdnovského. Ukázalo
se, že Prázdnovský byl zastre-
len ranou s lovecké pušky. Byl
nábojem broku trefen tak ne-
štastne, že byl okamžite mr-
tev. Vystreleno bylo na nej o-
statne z menší vzdálenosti,
cetnictvo hned zahájilo vyše-
trování prípadu a pátrání po
vrahovi. Podle všeho byl mla-
dík pristižen bud majitelem
nebo hlídacem. Byl strelen z
predu, takže není vylouceno,
že se chtel na strelce vrhnouti
nebo jinak ho ohrožoval. Oba
dobre vedeli, že bratrí Matko-
vé byli zatceni a proto se mezi
sebou domluvili, že je to tak do
bre a sebe neprozradí, Mihalík
a Plaštiak byli dopraveni do
vazby krajského soudu v Tren-
cíne. Bratrí Matkové, kterí
mají trest již skoro odpykaný,
budou propušteni na svobodu,
nebot jejich nevina je nyní ne-
sporne prokázána.


