
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. Jos.
Fišer, preds.,F. J. Hradský, mí-
stopreds., F. Hejný taj., Jos. F.
Viktor, pokl. Právní zástupce
Karel J. Novák.

ceský Stav. Výp. Spol. “Sla-
vie” odbývá schuze každé pon-
ic!: od 6:30 do 9. hod. vecer v
místnosti 730 N. Collington av.
Pieds. A. Klecka, místopreds.
J Novotný, prot. taj. A. Švejda

2 taj. V. Hubka, pokll. J. Koe-
n gsmark, právní zástupce S.
K irkley.

Stav. Spolek sv. Václava cís.
I. odbývá své pravidelné schu-
ze ve své místnosti c. 840 N.
Cliester St., každé pondelí v 8.
hodin vecer. Predseda Jan Pi-
vec, místopreds. K. Peterka,
taj. V. Pazourek, 2327 Ash-
land Ave., výp. tajemníci: Ed.
Supík a Jan Dolivka, pokl. F.
Supík, právní zástupce Frank
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
s** 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.
Furley ul., pokladník V. Picek,
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-
lek 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. Frank
švátora. Veškeré dopisy bud-
te adresovány na tajemníka.

Demokratický Klub ces-
kých Mladíku 7 wardy odbývá
své schuze každou nedelivklu-
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.
Charles Fisher, pokladník Jas.
Bocek, 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-
pflány n* tajemnici klubu.

Spolky K. D.

Státní Rada “Kato!, Delní-
ka” Státu Maryland. Kaplan
vldp. Lud. Hlobil,2lll Ashland
ave., preds. M. Kalista, místo-
preds. M. Hlavác, taj. V. Hav-
íík.7ll N. Collington Av., pokl.
K. Peterka, duverníci: J. Petr.
J. Rvneš. .T. Dolivka, 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. Václav
Kalista, taj. Jos. J. Vališ, pokl.
M. J. Kalista, výbercí V. Hla-
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-
zlovský, assistent J. Kordula,
taj. Jos. F. Viktor,96l N. Ches-
ter ul., pokladník a úcetník F*
Ocenášek od I. U. J. a zástup-
ce spolku. Spolek prijímá do
spolku od 18—45 let a to do-
nosud 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 St., 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
Rose ul. Pojištení pro oboje po-
hlaví od $250 až SIOOO za mír-
ný mesícní poplatek. Predseda
J. Malac, místopreds. F. Hej-
duk, úcetník K. Matras, 719 N.
Belnord ave., tajemník A. Rys,
810 N. Glover St., pokladník
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,
3801 G&rdenas Ave.
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Rády C. S. P. S.

Rád Blaník c. 26 CSPS. od-
bývá schuze 2 sobotu v mesíci
v 8 hodin vecer v Sokolovne, i
Preds. J. Novotný, 2531 Ash-
land Av., místopreds. Jos. Ber-
nat, taj. A. Vancura, 906 N.
Madeira St., úcet. AI. Mašek.
626 N. Curley St., pokl. F. Stei-
ner, 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. R. Sto-
žek, preds. M. Kozák, nám. A.
Loskot, taj. A. Krejcí, 441 N.
Curley St., úcet. M. Moravec,
810 N. Madeira St., pokl. A.
Mráz, strážkyne A. Baše. Vý-
bor majetku R. Klimeš, úcetní
výbor: F. Ríha a M. Zaorálek,
do Velko-Výboru R. Stožek, do
Patronátu F. Ríha na 1 rok a
R. Stožek na 2 roky.

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. preds. E. La-
pácek, preds. M. Chytrý, nám.
M. Vondrácek, taj. M. Skala,
710 N. Duncan St., úcetnice M.
Steiner, pokl. K. Beneš, stráž-
kyne K. Matras, úctující výbor
A. Ryšánek a A. Marek, do
Velko-Výboru E. Lapácek, do
Patronátu M. Skala a M. Von-
drácek. Dopisy zasílají se na
tajemnici.

Ruzné Sbory:

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. R.
Stožek, 2412 E. Monument St..
úcet. V. Švec, pokl. R. Legro,
Veškeré dopisy budiž zasílány
na tajemnici.

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 Ashlanc
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
'fdmitel.

Del. Podp. Spolek “Rovnost”
odbývá schuze každou 3 stredu
v mesíci ve spolkové místnosti
v Delnickém Dome, Madison a
Rose ul. Preds. F. Cincibus,
místopreds. K. Linhart, taj. F.
Bouda, 812 N. Streeper St., ú-
cetník J. šanta, 725 N. Glover
St., pokl. V. švec, 813 N. Glo-
ver St. Revisori: A. Pícek aF.
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 F.
Kankovský.

Smrt ze sokolské veselice.
Popáleniny utrpel pri sokol-

ské posvícenské veselici v Par-
dubicích llletý syn sokolníka
Otto Novák, Byl oblecen v ma-
sku Indiána z koudele, která
se na nem vznala, když rozde-
lával v indiánském ležení na

veselici svuj ohnícek. Byl po-
pálen hlavne na zádech a jeho

zranení bylo ješte dnes popo-

ledni pokládáno za lehké. Do-
stavily se však náhlé kompli-
kace, hlavne srdecní slabost a
chlapec dnes po poledni v ne-

mocnici zranení podlehl.

Prechovával vojenského zbeha.

Antonín Janecek, vojín peší-
ho pluku d. 21 v Cáslavi, za-
toužil v roce 1929 po vetším
dobrodružstvím kterému stála
v ceste vojenská povinnost.
Rozhodl se, že z kasáren uprch
ne a to rovnou do Rakouska.
Svuj úmysl skutecne provedl
4. listopadu 1929, jenže to
orece rovnou cestou nešlo. Ra-
kousko bylo príliš daleko a
Janisch mel vojenský stejno-
kroj, ve kterém je neradno u-
tíkat pres hranice. Proto se
toho vecera, kdy se vytratil z
dohledu cáslavské posádky, u-
chýlil v Knapošci u Ústí nad
Orlicí k starému známému
Augustinu Kirschmerovi, kte-
rý ho prijal opravdu pohostin-
sky. Janisch se sveril svému
hostiteli s tím, že prchá od vo-
jenské povinnosti a že k tomu
potrebuje obcanských šatu a
posilnit se na cestu do Rakou-
ska. Dá prý hostiteli za to
všechno co má na sobe. Byly
to vojenské vycházkové šaty,
vojenský plášt a opasek. Ten
plášt s o skem ovšem náležel
cs. eráru. To však hostiteli
neprekáželo, vyhovel i posled-
nímu prání zbehovu a pripra-
vil ho na dalekou cestu. Plášt
pak prodal a opasek si nechal.
Erár tyto dve veci propocítal
na halír, melo to cenu 134 ko-
run 38 haléru a stíhá jejich
ztrátu stejne jako vojínovo
zbehnutí. Když pak byl po
nejakém case. Janisch vydán
cs. úradum, byl postaven pred
divisní soud v Hradci Králo-
vé, kde ho stihl zasloužený
'trest. Teprve nyní však došlo
na Kirschnera, který je žalo-
ván státním zástupitelstvím ze
zlocinu nadržování vojenské-
mu zlocinu a vedle toho z pre-
stupku podílnictví na krádeži.
Ackoli se po zatcení priznal,
co provedl, nyní pred senátem
v. s. r. Hrubeše se pokoušel vi-
nu strást na Janische a tvrdil,
že nevedel o jeho zbehnutí ani
dalších úmyslech. Kirschner
však byl usvedcen a uznán vin-
ným podle žaloby. Senát mu
vymeril šest týdnu tuhého ve-
zení nepodmínene.

Nový útok na cetníka.
Cetnictvo v Píštanech zve-

delo se o tlupe zlodeju, kterí
chteli v noci vyrabovati neko-
lik obchodu na periferii Pí-
štan. clen hlídky cetnické sta-
nice z Píštan, štábní strážmistr
Rudolf Kamiš, jenž se zúcast-
nil nocního bezvýsledného pá-
trání po tlupe, vracel se, když
se již rozednívalo, do vnitrního
mesta, šel ulicí od vojenské-
ho letište. Když odešel ke ko-
stelu, zahlédl ve tme postavu
muže schovaného za výklen-
kem kostelní zdi. V okamži-
ku, kdy se priblížil na nekolik
kroku, vystrelil nan muž ry-
chle za sebou pet ran z revol-
veru a dal se na útek. První
rána, mírená na hlavu, chybi-
la, druhá strela uvázla ve slu-
žební brašne cetníkove, kde
mel uložena retízkové pouta.
Dve rány zasáhly strážmistra
do levé nohy, která mu byla od
lýtka roztríštena. Volání o
pomoc zaslechli nejbližší sou-
sedé, kterí dopravili zranené-
ho do nemocnice, kde mu byla
poskytnuta první pomoc. Již v
casných hodinách bylo po ne-
známém útocníkovi zahájeno
rozsáhlé pátrání, které však do
vecera nemelo kladného vý-
sledku. Soudí se, že útok pro-
vedl dlouho hledaný nebezpec-
ný lupic Kortvelyes, jenž jest
stihán cetnictvem nekolik me-
sícu, nebo nekterý clen jeho
tlupy, která se zdržuje v okolí
Hlohovce a Píštan a je dobre
vyzbrojena. Její vudce verej-
ne prohlašuje, že každého cet-
níka zastrelí. Krátce pred ú-
tokem byl vykraden píštanský
kostel, ve kterém neznámí zlo-
deji vypácili pokladnicky a u-
kradli peníze, není známo ko-
lik.

Proti propouštení na
Kladensku.

Na Kladne porada konala se
hornických odborových orga-
nisací, které se jednalo o hro-
madném provisionování a pro-
pouštení horníku na dolech
Pražské železárské spolecno-
sti. Všechny odborové organi-
sace v revíru se dohodly poda-
ti reditelství spolecnosti poža-
davek na zastavení hromadné-
ho provisionování a propoušte-
ní delníku. V pondelí odebere
se k reditelství Pražské žele-
zárské spolecnosti v Kladne
osmiclenná deputaci, složená
ze zástupcu odborových orga-
nisací, zástupcu revírní rady a
závodních rad postižených do-
lu.

Hledají ostatky pluk. Švece.

Pražské “ces. Slovo” píše:
Nezdarený pokus privézti do
vlasti ostatky pluk. Švece,vzbu
dil pochybnosti,zdali bude mo-
žno pravé ostatky pluk. Švece
bezpecne zjistiti. Na tuto o-
tázku lze podle informací, kte-
rých se nám dostalo, odpove-
deti: ano. Nezdar byl zavinen
hlavne tím, že pro zjištení hro-
bu byla našim zástupcum po-
skytnuto príliš málo casu. So-
vetské úrady nechtely, aby vec |
budila príliš velkou pozornost.
Protože však plány bývalého
hrbitova jeho zdivo obyva-
telstvo rozneslo a použilo ke
stavbe svých domu jsou pre-
sné a ví se také poloha švecova
hrobu, není pochyby, že se po-
darí ostatky švecovy po druhé
zjistiti s naprostou spolehlivo-
stí. Lze pocítati s tím, že na
jare budou do Prahy dovezeny
opravdu ostatky pluk. Švece.

Ceskoslovenská komise, kte-
rá mela dovézti z celjabinska
telesné pozustatky legionár-
ských hrdinu plukovníka Šve-
ce a plukovníka Vašátka. Pri-
vezla ve dvou rakvích pozu-*
statky trí lidí. Na míste v Ru-
sku zjišteno, že nekdejší vojen
ský hrbitov je zrušen. Ani zdí
už nebylo, ani pomníku a prá-
ce byla težká. V oné cásti ne-
kdejšího hrbitova, kde byl po-
chován podle plánu, který
tehdy porídili legionári, a kte-
rý komise mela s sebou plu-
kovník Vašátko, byl porad
hrobu ješte znatelný a byl za-
chován. Pozustatky jeho byly
nalezeny presne na oznace-
ném míste. Totožnost zjištena
na první pohled: lebka plukov

¦ nika Vašátka vykazovala cha-
- irakteristickou jizvu po težké
¦ operaci.

Na druhém konci hrbitova
podle zpráv místního obyvatel-
stva bylo pochováno i po od-
chodu legionáru, a když byl o-
tevren hrob, oznacený na plá-
nu jako plukovníka Švece, na-
lezeny místo jedné kostry tele-
sné pozustatky dvoje.

Pri prohlídce ostatku byl k
disposici krome popisu plu-
kovníka Švece, jak jej podali
prítomní prátelé mrtvého—jen
strucný úmrtní zápis o jeho
skonu. Strucný protokol pra-
ví, že se plukovník švec zastre-
lil ranou pod bradu. Lékari u-
suzují, že strela uvízla v lebce,
nebo porušila lebecní kost. Na
žádné z obou lebek stopy ta-
kovéhoto zranení nalezeny ne-
byly. Podle ruzných známek
shodli se lékari, že jde o muže,
kterí zemreli ve veku kolem 22
let, že tedy byli mnohem mlad-
ší. než plukovník švec. Celko-
vý posudek znalcu vyznel jed-
nomyslne, že nejde o pozustat-
ky plukovníka Švece.

O pohrbu dvou neznámých z
hrobu plukovníka Švece píše
“Polední list” toto: Z celja-
binského hrobu národního hr-
diny pluk. J. J. Švece byly pri-
vezeny, jak známo, ostatky
dvou neznámých vojínu; v žád
ném z nich však nepoznány o-
statky Švecovy, po nichž bude
dále pátráno. Dokonce tyto
pozustatky nenáležejí ani ces-
koslovenským legionárum, ne-
bot podle prohlášení znalcu,
ležely v hrobe pouze osm let.
K pohrbu ostatku obou nezná-
mých ze švecova hrobu dojde
pátek, a to o 2. hod. odpolední,
kdy budou prevezeny z divisní
nemocnice pres Mírové nám.
na Olšanské hrbitovy a zde u-
loženy do “Hrobu v dáli.”

Dopis vyvolal vzrušení.
V Praze vyvolalo sensaci u-

verejnení dopisu, který mel po-

slati papežský nuncius Ciriaci
farári Hlinkoví, vudci sloven-
ských antonomistu. Dopis u-
verejnil nacionalistiský list.

V dopise jest mimo jiné uvá-
deno toto:

“Ackoliv svátý otec jest v
Praze urážen, budto prímo ne-
bo v osobe svého zástupce
(nuncia) takovým zpusobem,
který prekrocuje i obvyklá pra
vidla mezinárodní zdvorilosti,
vy Slováci jste vždy projevo-
vali vhodný respekt jeho vyso-
ké autorite.

Dekuji Vám a tem, kterí pa-
pežskému nunciovi, jehož po-
slušnost svátému Otci vyžadu-
je, aby sídlil v Praze, poskytli
utechu v jeho horkém údelu.”

Brnenské “Lidové noviny”
nazývají dopis, jenž zdá se bý-
iti nunciovou odpovedí na ne-
dávné projevy tisku (ve spoje-
ní s provokací ludáku v Nitre)
“neprípustnou demonstrací
proti hlavnímu mestu a vláde.”

Polovládní “Prager Presse”
píše: “Prokáže-li se, že dopis,
jak byl uverejnen, jest auten-
tický, stane se záležitostí tak
vážnou, vyžadující zakrocení
vlády.”

Konec slovácké komuny.

Pred osmi lety zachvátila
Hodonín touha po sovetském
Rusku.

Nekolik nadšencu zrídilo
družstvo Slovácká komuna, do
nehož se prihlásilo 122 clenu.
Tito rozprodali svuj majetek a
stržené peníze upsali na podíly
družstva, které byly stanove-
ny po 5000 Kc. Vudcem vý-
pravy byl tovaryš Hrebacka,
který s výborem výpravy na-
koupil hospodárských stroju,
osevu a ruzných potreb. Cel-
jkového majetku družstva sešlo
se pres pul milionu Kc.

Sotva prijeli do Ruska, byli
sklamáni. Ruské dráhy žáda-
ly za dopravu 50,000 Kc. Druž
stvo nemelo tolik hotových pe-
nez, nebot za vetšinu sehnané-
ho kapitálu byly nakoupeny
stroje a puda jim byla slíbena
zdarma. Aby dostali stroje, o-
patrila si Slovácká komuna ne-
kolik krátkodobých pujcek,
které ruské dráhy zabavily a
nechtely vydati až po zaplace-
jní. Konecne byl družstvu u-
delen pozemek a pocalo se ho-
spodarit. Poctiví a pracovití
Cechoslováci byli brzo oblíbeni
pro své vzorné hospodarení a
houževnanost. Když pretrpeli
zimu a sklidili úrodu, prišla ko
mise zásobovacího komisariátu
a zabavila veškerou úrodu za
kterou se družstvu dostalo ná-
hradou nekolik bezcenných
poukázek. Ato se opetovalo.
Nekterí clenové komuny zane-
chali hospodárství a odešli pra-
covati do dolu nebo továren,
tam se jim však nevedlo lépe.
Tak Slovácká komuna upadala
a ze 122 zustalo jich již kon-
cem roku 1926 jen 33. Vudce
výpravy Hrebacka utekl však
již za mesíc.

Letos se vrátili do Hodonína
poslední dva clenové komu-
ny. Na jare J. Králík a nyní
Jan Navrátil se svými rodina-
mi. Oba pred odjezdem do
Ruska meli v Hodoníne slušné
živobytí a majetek a pracovali
v lužickém cukrovare. Oba
prodali veškerý majetek a pe-
níze do halére upsali na podíly
družstva. Oba delníci brzo v
Rusku zanechali hospodárství
a pracovali jako kvalifikovaní
delníci % v továrnách, nikdy
však nevydelali tolik, aby se
mohli do sytá najíst. Navrátil
si nemohl koupit šaty a prijel
v tech, které si pred odjezdem
do Ruska koupil v Hodoníne.
Nyní je celá rodina Navrátilo-
vá živená starou matkou v vý-
težku posluhy.

Tragedie pomeru studenta a
vdané ženy.

Policie našla v ostravské
ctvrti “Fifejdách” potácející-
ho se mladíka. Udal, že je mu
nevolno od žaludku. Policejní
hlídka ho dopravila do nemoc-
nice, kde byla zjištena otrava
arsenem. Ješte téhož dne zem-
rel, aniž udal duvod sebevraž-
dy. Vyšetrováním bylo zjište-
no,že se jedná o absolventa ob-
chodní akademie 191etého Kar
la Dohnala z Moravské Ostra-
vy. Student poslední dobou
docházel casto do bytu 341eté
vdané ženy Štepánky Selesové.
Její manžel dlí na prázdni-
nách v Jablunkove i se dvema
detmi. Policie šla do bytu Se-
lesových. Na klepání nikdo
neodpovedel, ale ve schránce
na dopisy byl nalezen klíc od
bytu. V pokoji na pohovce na-
lezli policisté paní Selesovou v
tratolišti krve. Mela prereza-
né žíly na rukou. Privolaná
lékarka zjistila, že smrt na-
stala již pred 20 hodinami vy-
krvácením. Bylo zjišteno, že
Dohnal i Selesová spáchali spo-
lecnou sebevraždu jedem.
Když Selesová omdlela, prere-
zal jí Dohnal ješte žíly na ru-
kou, aby smrt byla jistá. Po-
tom se vypotácel na ulici, kde
ho našla policie.

o

Slavnostní dny v Kutné Hore.
Starobylá Kutná Hora pro-

žívá letos významné slavnost-
ní dny 9. a 10. zárí na oslavu
Havlícka. Na 28. ríjna se pri-
pravuje slavnostní otevrení no-
vostavby mestského Tylova di-
vadla, pri nemž bude dáváno
Tylovo “Jiríkovo videní”.
Stavbou divadla splatí Kutná
Hora kulturní dluh svému ro-
dáku Jos. Kajetánu Tylovi ve
125. výrocí jeho narozenin.

O
Hladový kámen.

Pod mostem spojujícím De-
cín s Podmokly, se následkem
mimorádne nízkého stavu vody
v Labi objevil povestný hlado-
vý kámen, na kterém je nápis:
“Když mne vidíš, zapláceš.”
Je jen o deset centimetru více
ponoren do vody než v roce
1904, kdy bylo na Decínsku
katastrofální sucho.


