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Židovská otázka hraje úlohu v
mayorských volbách New

Yorku.
Židovská otázka pobourila v

pondelí New York, když Sa-
muel Untemeyer pokáral go-
vernéra Herberta H. Lehman
a tri tamní prominentní židy
pro jejich prohlášení o nábo-
ženské otázce v mayorských
volbách.

Untermyer také odsoudil
Nazi propagandu v této zemi.

Untermyer, žid, kázal gover-
réru a trem prominentním ži-
dum, mezi nimiž je rabín Wise
že všichni kandidáti musí sou-
reni býti podle jejich bývalé
r oolecnosti, jejich výkonech v
jejich prácech vuci obecenstvu
r. schopnosti celiti veliké práci
cekající nového mayora.

Delegáti spojených nemec-
j ých spolku v pondelní schuzi

edbali hrozby mayora, Johna
P. o’Brien; že zamezí porádá-
ní oslavy nemeckého Dne v ne-
deli, jímž oslaveno býti má
f oOleté výrocí pristání prvního
nemeckého pristehovalce v A-
merice. Mayor ciní tak, pone-
vac predpokládá, že oslava bu-
de silným tahem Nazi proti ži-
dum. Delegáti zvoleni byli ve
schuzi, aby žádali mayora o
dovolení slavnosti. Ve schuzi
každá zmínka o mayoru byla
vypískána.

Mayor o’Brien potešil
své verné, když v pondelí v re-
ci své v mestském klubu se za-
prísahal, že nikdy neposlou-
chal nejaké rozkazy kterých-
koliv “bossu” dokud byl na
mestské radnici.

Revolta, která hrozila jej po-
íírati vudci demokratických
distriktu v Brooklyn, ve pros-
pech jeho protikandidáta, Mc-
Kee, potichu podporovaného
samou vládou, uklidnena byla.
Všichni až na pet pujdou s O’-
Brien.

o
Mladý Roosevelt a manželka

prijati papežem.
Papež Pius v pondelí prijal

v audienci Jamese Roosevelta
a jeho manželku. V rozmluve
papež ujistil syna presidento-
va, že vždy byl silne intereso-
ván v prácech jeho otce a že
vdecen jest jemu za rec, kte-
rou pronesl ve schuzi organisa-
ce katolických dobrocinností v
New Yorku.

Po audienci syn presidentuv
prijat byl premierem Mussoli-
ni v patnácti minutové audien-
ci ve Venezia paláci v Ríme.
Mladý Roosevelt prednesl Mus
solinimu blahoprání svého ot-
ce. na než Mussolini odpove-
del práním, aby presidentu vy-
slovil jeho prání ku dálším
zdárným prácem.

Kupování zlata pocalo.
Prohlášením vydaným z Bí-

lého Domu pocato bylo v pon-
delí s kupováním zlata beze
všeho prutahu. Koupe vedeny
jsou ve vyšších cenách, nežli
Londýnské a Parížské ceny.

Prekvapujícím tímto rozhod-
nutími presidenta Roosevelta,
financníci .a ekonomisté vrženi
v dohady na obou stranách A-
tlantického oceánu pokoušejí-
cí se domy sletí konce urcitých
plánu administrace.

Prátelé inflace uvítali plán
nakupování zlata jako krok ku
více a lacinejším penezum a
cekají netrpelive na dálší kro-
ky ve smeru tomto.

Administracní úredníci za-
chovali jak v pondelí tak v ú-
terý naprosté mlcení. Faktem
je, že jenom nekolik málo bylo
jich informováno presidentem.
Nekterí doznali, že o koupi zla
ta zvedeli teprve, když naslou-
chali presidentove reci v nede-
li rozhlašované rádio stanice-
mi.

President oprávnen jest u-
stanoviti cenu a dálší. Ujištu-
je se, že pred prohlášením
svým presidentu dostalo se vý-
tecných právních porad.

Soudí se, že ku kroku tomu
veden byl president dvema ná-
vštevníky svými: profesory
James H. Rogers z Yale a Geo.
F. Warren z Cornell university

Zlata producenti doufají, že
ceny zlata zdvojnásobeny bu-
dou. Ujištení presidentem uci-
nené vítáno bylo verejností.

President ujistil v reci své,
že úver vlády udržován bude
a že ceny potrebných predme-
tu zvýšeny budou. Nekterí kri-
tisují tento krok presidentuv a
praví, že onemocnelému dáno
vstríknutí nové nejistoty. Pa-
cientu prý na cas muže býti lé-
pe, ale na konec hure nežli
pred tím.

Jiní praví, že mnoho na tom
záležeti bude s jakou moudros-
tí tento nový krok prováden
bude. Zeme cekati musí. Lé-
pe dá se souditi až známý bu-
de mechanism, jehož president
užiti chce. K. pr. zamýšlí u-
žíti své moci ku kupování a
prodávání zlata na svetovém
trhu jako zpusob ustálení do-
laru na mezinárodních bur-
sách?

V nedelní reci své president
rekl:

“Naším cílem je dolar je-
hož schopnost ku nákupum a
placení dluhu se nezmení v
nadcházející generaci.” Až
bude ten stav, Spojené Státy se
navrátí ku zlaté mene, pri niž-
ším zlatém obsahu dolaru.

O neklidu mezi farmári na
západe, ostávkách v dulních a
prumyslových oblastech, a zne
pokojení obyvatel mest nad
stoupajícími cenami, president
se zmínil pouze všeobecne. Po-
bízel netrpelive ku trpelivosti;
pripomnel nespokojeným, že
lepší casy nepricházejí stej-
nomerne nebo rychle, a prislí-
bil další úpornou práci v bu-
doucnosti, aby obrat se dosta-
vil co nejdríve. Než lepší po-
mery se ustálí, pravil šéf náro-
da, neuplyne nekolik mesícu,
ale muže to vyžadovati jeden,
dva i tri roky.

V proslovu nebyla, jak se o-
cekávalo, žádná prímá ci ne-
prímá zvest pro farmáre, kterí
práve zahájili stávku, nebo
naznacení, jak vláda hodlá vy-
hoveti tužbám rolníku, aby za
své plodiny dostali aspon vý-
robní ceny. President pouze
ukázal k tomu, že N R A nemá
co ciniti s cenami zemedel-
ských výrobku. Pravil, že sice
ceny techto nedávno byly na
vysokém stupni, to ale svádel
na spekulaci. Ukázal také na
to, že v posledních šesti mesí-
cích v Americe byl ucinen ry-
chlejší pokrok k zotavení, než
kdekoliv jinde na svete, kde
rádila deprese, a vyslovil na-
deji, že udrží-li se tento po-
stup, že za dalšího pul roku
bude opet mnohem lépe než
ted.

“Tento postup musí pokra-
covali,” pravil. “Pak-li to ne-
dokážeme jedním, dokážeme 1
to druhým zpusobem. Máme
vuli to vykonati.”

o
General Electric pridala 7.600

na platební listinu.
Gerard Swope, president Ge-

neral Electric spolecnosti v
Shenectady, N. Y., uverejnil,
že od 1. brezna spolecností na-
jato bylo 7.600 dálších zrízen-
cu. Dále oznámil, že obchody
spolecnosti v prvních devíti
mesících tohoto roku se zlep-
šily.

o
Šerif sebevrahem.

Michael Novack, pomocný
šerif v St. Louis, byl nalezen
mrtev v koupelne svého domu,
maje v ústech hadici otevrené
plynové roury.
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Ocima mládí.

Nekolik listu z denníku studen-
ta J. Touly.

Baltimore, 3. cervna.
Žhave rozhorel se nádherný

cervnový den, když moje ma-
lickost, bratranec William, ba-
bicka, maminka, strýcek a
slecna R. Rochlicova, prijeli
jsme na Union nádraží, kde
nás již ocekávali Dr. Fried, Dr.
Kadan, Felix Stanziola, Ch.
Král a Procházka, aby nám je-
šte pred odjezdem do Evropy
práli “štastnou Cestu”. Dle u-
jednání mela nás slecna Ro-
chlicova doprovázeti až do prí-
stavu, a proto nasedla s námi
do vlaku, ovšem že babicka a
strýcek neopomenuli také jiti

s námi až do našeho “eoupe”,
lec museli spechati dolu, nebo
vlak se zacal pomalu rozjíž-
det. Ješte zamávnutí a úsmev
na poslední pozdrav a již jako
had provlékl se vlak temným
tunelem, a v zári cervnového
slunce smálo se na nás severo-
západní Baltimore. Oslnive za-
svítily bílé mramorové schodya
obložení na žlutavých domech
“naší ceské ctvrte”, oko zava-
dilo o zelený pás Broadway

na jímž konci jako plamenný
výkrik mihl se mohutný cerve-
ný komplex budov s nazelena-
lou kopulí Johns Hopkins ne-
mocnice. Se hrmotem prelete-
la supající obluda kolem Bay-

view mestské nemocnice a pred
námi otevrel se výhled do žele-
nárských polí periferie. V
11:30 prejeli jsme dlouhý most
kamenité Susquehanny a mi-
nu vše Perryville mírili jsme
ku hranicní cáre malého Dela-
ware. Za Parryman, Del., po
obou stranách trati složeny by-
ly hromady nosných tycí, pri-
pravených ku projektované
bohužel do dnes neprovádené
elektrické trate. Vlak uhánel
k severu ami jel tu menší tu
vetší vetšinou chudé farmy,
nezhledné zakrsklé lesíky a co
chvíli hrmel pres mustek skle-
nutý nad jiskrivým potuckem.
Díváme se otevreným oknem
a zdravíme jsouce zdraveni
hloucky mexických a cernoš-
ských delníku pracujících na
trati. Ku podivu, sotva clovek
opustí domov a sedne do vlaku,
cítí potrebu zdraviti kde koho.
V 11:50 jsme prekrocili delící
cáru mezi severem a jihem tak
zvanou Mason a Dixon line, Za
temi kamennými mezníky cer-
noch prestává býti méne cen-
ným a stává se alespon na pa-
píre rovnoprávným obcanem.K
poledni nadýchaná modr v dá-
li dávala tušit vetší vodstvo a
presne o 12 zastríbrily se pred
námi skotacivé vlnky zálivu a
vlak vehrmel do Wilmington-
ského nádraží. Ve Wilming-
ton jsme preprahali. Udý-
chanou supající lokomotivu
vymenil za elektrický kolos ma
jící sílu 370 koní, který uhá-
nel lehounce s dlouhou radou
železnicních vagonu až do
New Yorku. Nový tahoun o-
svedcil se znamenite. Prolete-
li jsme v nekolika minutách
vzdálenost do Chester Pa, mi-
jíce šílene ujíždející a príšer-
ne rachotící nákladní vlaky.
Za dvacet minut z Chester do-
stihli jsme Philadelphie, a za
dálších dvacet minut Trenton
v New Jersey. Za Trentonem
mile oku lahodily široké zele-
né úvaly luk, mezi nimi probe-
lávaly smelé bílé štíty a ba-
chraté cervené strechy veli-
kých mlékárenských budov,
nesporné svedectví žírnosti
Jerrských pastvin a luk. Dlou-
ho jsme se té syté zeleni nete-
šili. Letem priblížili jsme se k
Newarku, N. J., kde scenerie
prechází z rozjásané zelene
venkova do hrmotu, cmoudu a
cpící špíny velkomesta. V za-
páchajícím prístavu míjíme les
stožáru a kam jen oko dohléd-
ne vidí dlouhé tovární budovy,
ohyzdná skladište a les komí-
nu, nezbytný to atribut naší
moderní civilisace. Ve 4:30
dostihli jsme cíle cesty New
Yorku. Pred obrovitým por-
tálem Centrálního nádraží oce-
kával nás pan Loechel se sy-
nem. Že následkem pokrocilé
hodiny žaludek se hlásil neú-
stupne o svuj díl, zašli jsme so-
be neco ve chvatu zakousnouti
a mezi tím co jsem zapíjel svuj
zákusek 2 sklenicemi nejakého
výtecného nektaru, William se
rozhodl, že na tu cestu do sta-
rého sveta koupí sobe novou po
krývku na hlavu;, kterýž úmysl
také provedl, a v novém klo-
bouku zamíril s námi ku sta-
nici “sub” (podzemní dráhy’
kterou jsme jeli do Brooklyn.
Bylo po páté hodine odpole-*
dne, kdy doprava na New Yor-
ských drahách dostupuje vr-
chole, tak že velmi makave
jsme se presvedcili o šíleném
tempu a metropolitní frekven-

ce. Vozy “sub” byly namac-
kány do zadušení neprostupi-
telným lesem lidských tel,
vzduch ve vlaku se mohl no-
žem krájet a rychlost .

. . hoto-
vé šílenství! Za necelých tri-
cet minut dostihli jsme Brook-
lyn, najali taxi a rovnou ku
kotvišti Severo - Nemeckého
Lloydu. Ac pozde odpoledne
a v samém sousedství vody,
dusno bylo nesnesitelné. Prv-
ní starostí Williama byla pro-
hlédnouti zavazadla došla-li v
porádku a kdo popíše jeho
zdešení, když po celém doku
nebylo jich možno nalézti. Za-
tím co Will dožadoval se rozcí-
lene svých vecí, slecna Roch-
litcova volala telefonem Balti-
more, nezustala-li prožluklá
“bagáž” nekde na nádraží, co
zatím pohrešované kufry klid-
ne odpocívaly v naší kabine.
Upozornil jsem na to Williama
predem ale nedal si ríct. A po-
tom ješte dlouho nemohl Will
pochopiai, jak v takové pre-
kotném zmatku zachoval jsem
Olympický klid. Co Will exa-
minoval zavazadla, meril jsem
palubu našeho plovoucího ho-
telu a mile prekvapen zasle-
chl jsem sladké zvuky mater-
štiny (ceštiny). Netrvalo to
dlouho a seznámil jsem se se
dvema krajany, kterí pocestují
s námi na “Bremen”. Hned se
mne zdálo, že ta plavba bude
príjemnejší. Co jsme okuko-
vali tu a tam, bylo na lodi ruš-
no. Skrípot velikých jerábu a
tvrdé nemecké povely rezaly
vzduch, ohromné síte plné po-
štovních pytlu,zavazadla všech
druhu, beden a jiných potreb
bezhlucne norily se do lodní-
ho nitra plníce jej v horecném
spechu, aby splasklé jako
kloubko provazu byly vytaženy
vzhuru a opetne bachraté za-
vazadly mizely v lodních útro-
bách. S postupující nocí vzduch
se poznenáhle zacal ochlazo-
vati, z oceánu zavál ciperný ve-
trík a z more vykukoval na-
cervenalý disk mesíce, který
cím více stupal k zenitu, tím se
stával menší a jasnejší. Nad
“dolním mestem” chvela se tra
slavá zár milionu svetel, cerve-
ná a zelená svetla lodic, vlec-
ných parnícku a na prístavním
molu tancovala jako svatojan-
ské mušky a v tomto carovném
osvetlení bylo videti zástupy
lidí plnící prístavní hráze a o-
cekávajících odplutí námorní-
ho kolosa. Po pulnoci trasla-
vý zvuk lodní píštaly signali-
soval, že lod jest hotova odplu-
tí a druhým signálem varoval
všechny návštevníky ku speš-
ném opuštení lodi. Rázem 1
hodiny v pátek dne 9. cervna,
obrovitý “Bremen” vlecen jed-
ním vlecným parníckem v prí-
di a dvema tlacen na zádi,
zvolna se otocil a hnul se té-
mer neznatelne v pred. Maje-
státne pluli jsme dolu k širé-
mu mori, minuli jsme sochu
Svobody jíž cervené svetlo po-
chodne mizelo v mlze, v neko-
lika minutách objevilo se dlou
hé pobreží New Jersey záríc
radami svetel a majáku. Jako
oci morských oblud vyskakova
la pred námi cervená a zelená
svetla bojí a po horkém dni
zachvel námi chlad more. Na-
syceni pohledem na mizící bre-
hy Ameriky, opoušteli cestující
paluby a i my následovali jsme
jejich príkladu a odešli do na-
ší kabiny 1:30 abychom sobe
dopráli, zaslouženého spánku.

(Pokracování.

Z manželského ráje.
Pauline Grafton obdržela v

sobotu rozvod od svého manže-
la, Rolanda Grafton, hráce
baseballu v Seattle. Žalovala
na manžela, že dva dny po
svatbe její manžel jí zlomil
prst, za mesíc prerazil jí nos,
za krátko na to zlomil jí tri že-
bra.

o
Pet ran za krádež $lO.

Edward Welch z Delmar,
Delaware,jenž v pátek priznal
se ku ukradení $5 bývalému
kongresníku, Walteru Turner
Carey,odsouzen byl ku peti ra-
nám karabácem ve vezení Sus-
sex okresu a ku zavrení na 18
mesícu. Rány vysazeny byly
mu v sobotu.

o
Nápad.

V Rallingham, Washington
stát, ženský bailiff vyššího
soudu, zavedla zvláštní zpusob,
jímž se vepsala do srdcí porot-
cu. Vzala je všechny a rodin-
ný jejich na výlet do blízkého
parku.

o
Kýchl a prohlédl.

V Dallas, Texas, Ed Gris-
wold, 841etý starec náhle na-
byl zraku po padesáti létech
slepoty, když nyní najednou
kýchl.

3.600.000 jobu od brezna.
William Green, president

Amerického Sdružení Práce,
udal, že od cervence práce dá-
na 1,700.000 nezamestnaným
osobám.

Nezamestnanost’, dle jeho
výpoctu, klesla o 3.600.000 me
zi breznem a zárím. Green
praví, že v zemi dosud je 10.-
089.000 nezamestnaných a že
jedinou cestou dáti temto prá-
ci je jedine zkrácením pracov-
ních hodin.

Zkrácení pracovních hodin,
praví Green, je ocividným du-
kazem že toto blahodárné ú-
cinky má, jak ukázaly dva po-
slední mesíce. Behem jarních
mesícu my záviseli na rozšíre-
ní tovární cinnosti, aby neza-
mestnaným dáno bylo více prá
ce. Ve trech mesících od dub-
na skrze cerven, kdy cinnost’
tovární rozšírena na 42 pro-
cent, nezamestnanost’ snížena
byla o více nežli 500.000 v me-
síci.

V posledních dvou mesících,
srpnu a zárí, když pracovní ho-
diny zkráceny, nezamestna-
nost’ zmenšena byla o 850.000
v mesíci.

Znovudání práce nezamest-
naným stále zvyšuje schopnost’
ku nakupování.

o
Bandité uloupili $5.000.

Banda peti silne ozbrojených
banditu oloupila v úterý Mer-
chants National banku v Ne-
braska City, o $5.000. Dva ze
zrízencu odvezeni byli do dál-
ky asi 13 blocku a pak z auto-
mobilu shozeni. Výpomocný
pokladník, Eisenman, byl pro-
pušten asi 4 míle vzdálenosti
za mestem.

Western State banka v
South Bend, Indiana, byla pre-
padena v úterý ctyrmi bandi-
ty, kterí ukradli z ní $1.500 na
hotovosti a za SI,OOO Liberty
bondu. Do banky vstoupili v
poledne.

Trí bandité uloupili v ú-
terý v Allentown, Pennsylva-
nia, ze Schencksville State ban
ky $6.500 a ujeli v malém au-
tomobilu do kopcu.

Vánocní výprava do Evropy.
Dne 16. prosince vypluje z

New Yorku populární expres-
ní lod Severonemeckého Lloy-
du Europa, která poveze sku-
piny pasažéru tešících se na
setkání s príbuznými o vánoc-
ních svátcích v Evrope. Seve-
ronemecký Lloyd se již posta-
ral, aby jejich cesta byla úpl-
ne bezstarostná a co nejvese-
lejší tím, že výpravu povede
schopný Mr. John Wohlmuth,
manager oddelení tretí trídy z
New Yorku. Mr. Wohlmuth
bude cestujícím nápomocen ve
všech smerech behem plavby.

Vedle toho budou míti úcast
níci této výpravy k disposici o-
brovskou luxusne zarízenou
parolod Europu, jejíž celá po-
sádka jim bude k službám.

Všeobecne známá znameni-
tá kuchyne obstará rozmani-
tost jídel v množství a kvalite,
známé všem pasažérum Lloy-
du.

Po rozkošné ceste pres oce-
án bude úcastníky ocekávati v
Bremerhaven zvláštní vlak,
hned u lodi, který obstará prí-
mé a rychlé spojení s Prahou.

Všichni, kdož si prejí ztrávi-
ti vánocní svátky s príbuznými
a známými ve staré vlasti mo-
hou tak snadno uciniti prihláš-
kou k této exkursi u kterého-
koliv místního agenta, anebo v
kterékoliv kanceláre Severo-
nemeckého Lloydu.

Dítko udušeno ráfem.
V Marshfield, Wis., Harold,

21 mesícu starý syn Franka J.
Kohlbecka ze Stratford, byl
zadušen, když na neho padl
gumový ráf u domu jeho rodi-
cu. Ráf byl postaven u steny
a byl na nem pripevnen prí-
stroj ke stahování ráfu s kola.
Díte si hrálo nedaleko, priblí-
žilo se v nestreženém okamžik
ku k ráfu a ten na nej padl a
zadusil ho. Otec díte našel za
nekolik minut, ale již bylo mrt-
vo.

o
Konec opilce.

Ve Vandalia, 111., 461etý
Fred Scoles se obesil v cele ve-
zení, kc byl zavren pro opil-
ství. Provaz si upletl z ložní
poslámky. Visel na ventiláto-
ru u stropu. Nohy byly jen šest
palcu od podlahy.

o

Stávka.
Kolem 4,000 delníku z prá-

delen, v jižní Karolíne a Geor-
gia vystoupilo na stávku, jako
protest proti protahování pra-
covní doby, vzniklé tím, že je-
dna pracovní šichta byla odlo-
žena.

Odsouzen ve dvou hodinách.
V Ottawa, 111, 281etý Abe

Krotish z Chicaga byl odsou-
zen za dve hodiny po svém zat-
cení pro úcast na uloupení
$52,000 z National banky v
Streator roku 1932. Krotish se
priznal. Byl poslán do státní
trestnice v Joliet na dobu od 1
do 20 roku.

o

Požehnání.
V Pasadena, Kalifornia, man-

želé Valentin a Maria Mesa
byli nazváni šampióny roditeli
mestskými zrízenci zdravotní-
ho odboru, když obdareni no-
yým prírustkem dvojcat. Mesa
je jen 39 let stará. Manželé
mají nyní 22 dítek.

o

URLAUB.
Mladý manželský párek, p.

Jan s pí. Arnoštkou se rozho-
dl, že pujde na dovolenou. V
cervnu byla zima, v cervenci to
nebylo o mnoho lepší. Srpen,
to byl letos mesíc, na který do-
volenci nedoplatili.

Ono se rekne jít na dovole-
nou. casto se vyskytnou pre-
kážky. Paní Arnoštka s pa-
nem Janem meli také jednu ta-
kovou prekážku. Byl to pod-
nájemník pan Emil, takto svo-
bodný mládenec, jehož pokoj
byl položen tak, že musel cho-
dit pres obývací pokoj. Paní
Arnoštka mela duvodné pode-

že pan Emil jako svo-
bodný by porádal v byte neja-
ké bachanálie a proto takto
prála:

“Pane Emil, tady se holt ne-
dá nic delat. My deme na ur-
laub a byt otevrenej nenechá-
me. Vy jste svobodnej, máte
plnou hlavu ženských, nechal
byste nekdy otevreno a my by-
chom se vrátili do vykradený-
ho. Musíte taky na urlaub!”

Pan Emil rekl, že na urlaub
nepujde, ponevadž prý se mu
to nešikuje.

“A i kdyby se mi to šiklo, na
urlaub nepudu, protože ne-
mám prachy!”

Manželé byli z toho celí
pryc. Pan Emil nepovolil. Po-
dali tedy na neho žalobu na
vyklizení pokoje.

Pan soudní rada nechal ve
své hlave defilovat všechny pa-
ragrafy, narízení a pripomín-
ky bytového zákona. Marne
však hledal nejaké východisko
z tohoto prípadu. Domlouval
proto panu Emilovi, aby si dal
ríci a šel také na dovolenou.

“Já na urlaub nepudu,” rí-
ká rozhodne pan Emil.

“Pane rado,” utrušuje paní
Arnoštka, “my jednoduše od-
jedeni a bejvák zamceme na
nekolik západu. A co nede-
lá?”

“To bude toho,” šklebí se
potutelne pan Emil. “Kdyby-
ste jenom vedela, kolik zámec-
níku dnes ceká na nejaký ob-
chod. To se vezme pár paklí-
cu a šup, už budu doma.”

Pan rada se obrací na žalob-
ce a radí jim, aby vzali žalobu
zpet.

“Ne, to nejde. On musí z by-
tu, aspon na ctyri nedele.”

Pan Emil oživuje. Dostal
dobrý nápad:

“Když tak naléháte, proc
bych teda na ten urlaub nešel.
Ale vy mi zaplatíte aspon osm
set korun! Potom si mužete
dát na bejvák treba železnou

vrv •
•mnz.

Pan Jan nadával a paní Ar-
noštka ronila trpké slzy. A zní
to skoro neuveritelne, že pan
Jan zaplatil panu Emilovi pet
set korun, jen aby ho dostal na
ctyri nedele z bytu a aby jeho
drahá polovice Arnoštka spala
na dovolené s klidným vedo-
mím, že se z jejího bytu nede-
lá kulnicka na drevo.

o

Sebevraždy v Praze.
V roce 1932 skoncilo svuj ži-

vot vlastní rukou v Praze 348
osob. Z nich 319 bydlilo v
Praze, 24 mimo Prahu a 5 bylo
vojínu. Mužu bylo 236 a žen
105. V roce 1931 skoncilo v
Praze sebevraždou 370 osob a
v roce 1930 350 osob, což jsou
nejvetší pocty sebevražd od r.
1881, kdy skoncilo sebevraž-
dou jen 78 osob.

o

V sousedství Macochy nalezen
vstup do nových jeskyn.
Ve skále zasypané jeskyne

Mestikáde v sousedství Maco-
chy v Moravském Krasu byla
nalezena úzká prurva, která
se ve hloubce asi 7 m rozšírila.
Svetly zjišteno, že je to
díra ve strope nové obrovské
jeskyne, do které se však do-
sud nepodarilo sestoupiti. V
nových prostorách spatren mo-
hutný krápník. Dohady, že
Mestikád je spojena s jinými
jeskynemi, jsou nyní potvrze-
ny.


