
Krajanské z ruzných stran.
Krajané: Matthew J. Ci-

pro do mestské rady v 13. a Jo-
sef J. Artl ve 30. warde zvole-
ni byli pri posledních volbách
v Clevelandu. Krome krajanu
byli zvoleni do mestské rady:
Edward J. Chapek, Harold J.
Peshek, Polák Edmund J. Le-
wandowski, Jihoslovan Anton
Vehovec a Slovák. John W.
Kulka.

V North Royalton zvoleni
byli do obecní rady John J. Pe-
šek a John Zajícek.

V Garfield Heights zvo-
len pokladníkem John Hlavín
a do rady Clarence Tylický.

Jinými ceskými mayory, kte-
rí byli zvoleni v Ohio, jsou:
Frank V. Cipra, jenž byl zno-
vuzvolen v Dover Village a Ju-
lian A. Vrbský v osade Solon.

V Clevelandu dostali se
do lékárny ceského radního
Antonína B. Ejba lupici, ukori-
stili $125 a odnesli veliké záso-
by ruzných predmetu, takže
škoda se pácí na nekolik set
dolaru.

Ve Wilkes-Barre, Pa., tý-
deník “Bratstvo”, orgán Penn-
sylvanské rímsko a recko-kato-
lické jednoty, otiskl v posled-
ním císle text “Memoranda a-
merických Slovákov”, jež bylo
predloženo rade Ligy národu v

Ženeve. Zároven podotýká, že
byla podána i žaloba u sveto-
vého soudu v záležitosti Pitts-
burghské dohody.

V memorandu se udává, že
je podepsáno patnácti promi-
nentními americkými Slováky,
zastupujícími patnáct americ-
kých organisací, stran, korpo-
rací a sdružení. Jména pode-
psaných a organisací “Brat-
stvo” predbežne nevyzradilo,
cemž píše, že tak ciní z pocho-
pitelných duvodu.

Ve zvláštním svazku o 235
stranách jsou prý dokumentár-
ní dukazy a podrobné doklady
k tomu, co je v memorandu u-
dáno a tvrzeno.

Zprávu o tomto memorandu
a žalobe amerických Slováku
otiskují ostatní slovenské caso-
pisv, z nichž nekteré podotý-
kají, že nemají ani ponetí, kdo
memorandum sepsal a kdo a v

cím jméne je podepsal a kdo
je Lize národu v Ženeve doru-
cil.

V Chicagu 531etý svobod-
ný dr. Frank E. Tinker, lékar
a dentista, který byl ceského
puvodu a jmenoval se vlastne
Trnka, pred casem byl ranen
tecne paralysován. Nyní obesil
se ve své ložnici a sice tím zpu-
sobem, že si z koženého pásku
udelal osidlo, jehož jeden ko-
nec upevnil k sloupku postele
a druhý si otocil kolem krku.
Tíhou tela se zaškrtil.

Zmarený život.
V Los Angeles, Kalifornia,

191etá Burmah A. White, kte-
rá ješte jako studentka na vyš-
ší škole se provdala za Torna
Whitea, byla odsouzena na 30
let do žaláre na jedenáct obvi-
není, že pomáhala svému man-
želi pri loupežích. Její man-
žel White byl pri jedné loupe-
ži zabit. Je nyní vdovou.

o
Bus do propasti.

Bus Canadian-Ameriean li-
nie, na ceste z Detroit do Buf-
falo, spadl v Hamilton do hlu-
biny 125 stop, když porazil zá-
bradlí u cesty. Skoro zázrakem
se nikdo nezabil. Sedm osob u-
trpelo menší poranení. K ne-
štestí došlo následkem snehové
vánice.

o

Únosce zjišten.

William Hamm, ml., sládek
ze St. Paul, ztotožnil Eddie
McFaddena, jednoho ze ctyr
mužu souzených v St. Paul,
Minn., pro jeho únos v cervnu
tohoto roku, jako jednoho z
mužu, kterí jej donutili, aby
vstoupil do jich automobilu.
Príbuzní Hammovi musili za-
platiti SIOO,OOO dríve než ten-
to byl propušten na svobodu.

o

Upáleni.
Mrtvoly sedmi osob byly vy-

taženy z ohorelých trosek
dvoupatrové drevené budovy v
Shrewsbury, N. J., která byla
znicena, když na ni dopadl ae-
roplan a vybuchl. Jednou z
nich byl porucík George John-
son, který rídil létadlo. Ostat-
ní obeti dlely v dome v chvíli
záhuby a pro plameny se již
nemohly dostati ven. Dle po-
zustatku práve vecereli. Byly
mezi nimi také dve malé deti.

o

Domkár, který zachránil 46 li-
dem životy, zemrel.

Clovekem, který se dovedl
pro svého bližního až do kraj-
nosti obetovati byl domkár a
hajný Josef Ejem z Trebová u
Prahy. Nyní zemrel ve veku
82 roku. Život domkáre Eje-
ma byl tvrdý, ale bohatý ciny
prímo hrdinskými. Ejem za-
chránil 46 lidem život, nežáda-
je za to nejmenší odmeny. Již
jako llletý chlapec zachránil
71etého hošíka, který se topil
v trebotovském rybníku. Nej-
vetší hrdinský cin provedl E-
iem v breznu 1827, když pra-
coval jako topic v radotinské
cementárne. Tehdy ctyricet
havíru kopalo tunel ze dvora
závodu dolu k rece. Havíri
pracovali v hloubce 10 metru.
Na dvore továrny byla hlubší
studna, do níž se svádela voda
z tunelu. Ze studne se pak vo-
da cerpala ven parní pumpou.
Neštastného dne spadla jed-
nomu havíri s tela zástera
(pytel), voda ji rychle zane-
sla do studne, kde ucpala zá-
klopu pumpy, která prestala
fungovat. Neodtékající voda
se hromadila a stoupala. Denní
topic utekl a stal se nezvest-
ným. Bylo nebezpecí, že se 40
lidí utopí, ponevadž nemohli
jinudy uniknouti než studnou.
Poslali na rychlo pro Ejema do
Trebotova, kamž je z Radotí*
na 8 km. Ejem pribehl za tri
ctvrté hodiny, udýchaný a u-
pocený, a vrhl se do ledové vo-
dy a zásteru ze záklopy vytrhl.
Pumpa zacala opet vydatne
pracovat. Byl nej vyšší cas.
voda šla 40 bezradným horní-
kum tehdy až po krk. Byli za-
chráneni. Ejem dostal tehdy
od hejtmanství pochvalu, ale
následkem uhrátí a náhlého o-
chlazení ledovou vodou ve
studni dostal záduchu.- V ro-
ce 1911 když v Trebotove u
jednoho souseda vypukl požár,
vrhl se Ejem do plamenu a za-
chránil ctyri deti. Když se vr-
hl do plamenu pro druhé dve
deti, hrozilo nebezpecí, že již
zustane, ponevadž se schovaly
ze strachu pod postel a Ejem
je nemohl nalézti. Ejema do-
provodilo na poslední ceste o-
hromné množství obcanstva z
celého okolí.

Bratr jeho J. W. Tinker, sí-
dlí ve Strawberry Point, lowa.
Rodice pocházeli z Cech. Usa-
dili se ve Strawberry Point.

V Chicagu Jaroslav Ry-
jácek, úcetní u lago Wall
Paper Co., byl poslán do ban-
ky, aby tam vyzvedl peníze na
výplatu delníku. Když nesl pe-

níze o pul 3. odpoledne jižním
smerem po Hoyne avenue, vy-
stoupil z ulicky mezi Cullerton
a 21. ulici asi 331etý muž cho-
robného vzezrení, vysedlých lí-
cních kostí a nuzne odený a
namíril na Ryj ácka revolver.
Prepadený vydal tašku s $624.

V Dubuque, la., 371etý
mestský zrízenec, krajan Lud-
vík Brada, který jako 161etý
mladík v honeckém neštestí
pred 21 lety prišel o pravou
ruku, se pridržel rucnice i na-
dále. Nyní prišel o pravé oko
následkem strelné rány, jíž byl
zasažen rovnež pri honu.

* o

Lékar a lidská hloupost’.
Pred dvema lety usadil se v

okolí Trnavy na Slovensku
Vladimír Režii jako praktický
lékar. Mezi prvními pacienty
mel starou selku, kterouž už
nekolik lékaru marne lécilo a
Režii jipo delší dobe úplne vy-
lécil. V kraji tím získal povest
zázracného lékare, tím spíše,
že v jeho lécebných metho-
dách bylo neco kouzelnického.
Predpisoval nemocným, jaké
si mají sbírat byliny a v jaké
denní dobe, co se mají modlit,
když si je varí, a podobné.
Když narídil nemocnému, aby
si priložil na reumatické kole-
no koricí kuži, predepsal mu
presne, že to musí býti kuže z
trojbarevné kocky a priríznu-
tá do kríže. Tohleto na nemoc
né nesmírne pusobilo a když

lécení pri tom melo skutecný
úspech, mel Režii ordinaci pl-

nou. Nekterí lékari upozorni-
li na jeho cinnost policii, proto-
že v nem tušili šarlatána. Re-
žii se však policii prokázal rád
ným lékarským diplomem a
svoje kouzelnictví náležite vy-

svetlil.

Bezdetný otec triceti detí.

Zvláštní druh podvodu vy-
myslil si mnohokrát trestaný
271etý Vác. Valvin ze Žákavy

u Blovic. Vydelával na de-
tech, které se nikdy nenarodily
Prišel na faru sjednávat krti-
ny. požádal o potvrzení, kdy
krtiny mohou být, pak šel k
venkovskému lékari, rekl mu,
že je ze vzdálené obce, vyká-
zal se potvrzením z fary a pro-
sil tak dlouho, až dostal potvr-
zenku o narození dítete. Na
tu si pak v pojištovne vybral
100 Kc jako porodné. Nekdy
dostal i menší podpory od fa-
ráre nebo od lékare, protože
dovedl znamenite škemrati. Ne
žli se na jeho podvody prišlo,
opakoval je Balvin po tricáté
páté. Když konecne v nemo-
censké pojištovne byli osvíce-
ni duchem svátým a prišli na
to, že 35 detí je prece jen tro-
chu moc, zjistilo se, že Balvin
je vubev bezdetný. Nyní bude
pykat v žalári za to, že byl živ
na úkor detí. které se nenaro-
dily.

o

Podivná smrt ruského
legionáre.

Václav šmid, železnicár z
Neumetel, byl ruským legioná-
rem a svoji ženu si privezl z
Ruska. Manželství nebylo
štastné, žena byla svárlivá a
svému muži casto vyhrožovala.
Nedávno jednoho vecera v Pra
ze vracel se Šmíd ze služby do-
mu. Byl klidný a nebylo na
nem pozorovat nejaké rozruše-
ní. Za nekolik minut na to pri
behla šmídova žena k souse-
dum se sdelením, že se její muž
zastrelil. Šmíd nalezen byl mr-
tev s' rozbitým levým bokem.
Byl strelen z brokovnice. Pro-
tože byla cetníkum sebevražda
velmi podezrelá, byla šmídova
žena zatcena.

Zazdil nábytek pred
exekutorem.

V Brindisi zedník, který byl
trvale pronásledován exekuce-
mi, prišel na originální myšlen-
ku, jak zachránit ješte posled-
ní zbytek majetku. Nábytek,
který mu ješte nebyl prodán v
exekucních dražbách, proste
zazdil do zdi, takže s ním ne-
mohl nikdo ani pohnout. Ne-
pohnul s ním ani exekutor, kte
rý se zase prišel na svého stá-
lého zákazníka, nebo obet, jak
chcete, podívat. Vida však, co
se stalo, odešel a ucinil prísluš-
né hlášení na úrade. Zedník
byl zatcen pro rušení úredního
výkonu.
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Obchodní prírucí pachatelem
krádeže.

Do bytu obchodníka s kolo-
niálním zbožím Josefa Krátké-
ho, Karlín, vloupal se nezná-
mý pachatel a odcizil na hoto-
vosti 13,000 Kc, 5 celých sta-
vebních losu, úpis Pujcky prá-
ce na 30,000 Kc, ruzné skvosty
cenné papíry a 12 vkladních
knížek. Cena koristi cinila
297 tisíc Kc. V souvislosti s
pátráním zatkli nyní detekti-
vové jako pachatele bývalého
zamestnance firmy Krátký, 20
letého nezamestnaného ob-
chodního prírucího Josefa Mít
telbacha, nyní bez bytu. Ten
se k cinu doznal a udal, že ko-
rist odnesl k 491etému Gustavu
Krivkoví, nezamestnanému
soudružníku, Nusle, Lumírova
115. Poprel jedine krádež lo-
su. Dále vypovedel, že v Kriv-
kove byte sporitelní knížky a
cenné papíry prý spálil v kam-
nech a znicili nekteré skvosty,
jež považovali za falešné. O

Reditel B. Jerábek mrtev.

V podolském sanatoriu zem-
rel v sobotu o 6. hodine reditel
a zakladatel “Velké operety”
v Praze Bedrich Jerábek. Zes-
nulý byl rodákem z Vrbové
Lhoty, pusobil jako herec u ne-
kolika divadelních spolecností,
nacež roku 1909 stal se redite-
lem vlastní spolecnosti. Po
prevratu se stal budovatelem
Slovenského Národního diva-
dla a Bratislave a od roku
1922 vedl Mestské divadlo v
Plzni. Do Práhy prišel 1. led-
na 1927, kdy z pražské “Urá-
nie” vytvoril vyhledávanou o-
peretní scénu. V prosinci
1929 otevrel nové svoje diva-
dlo “Velkou operetu”, jež pod
jeho vedením se stala jednou z
prvních scén pražských. Rídil
soucasne také Jihoceské národ
ní divadlo. Pohreb zesnulého,
jemuž navždy zustane cestné
místo mezi budovateli ceského
divadelnictví, koná se 25. ríj-
na o 15. hodine z kostela na

Zlodej obrazu v bojnické ka-
pli dopaden.

Dne 28. srpna odcizil nezná-
mý pachatel z kaple Palffyova
zámku v Bojnicl u Nitry pet o-
brazu italských mistru v cene
asi 2 mil. Kc. Odvážnou lou-
peží byl poškozen stát, nebot
jak známo prešel bojnický zá-
mek do majetku státu,, cetni-
ctvo pátralo po zlodeji obrazu
a skorém po dvoumesícním pá-
trání zatklo v Trnove Hugo
Goldsteina, který podobné o-
brazy nabízel jednomu trnav-
skému sberateli obrazu ke kou-
pi. Goldstein byl dopraven do
Bratislavy, kde okamžite byl
vyslechnut vyšetrujícím soud-
cem. Goldstein zatvrzele za-
pírá a také prohlídka v jeho
byte zustala bezvýslednou. A-
však nahromadilo se proti ne-
mu tolik pritežujících dukazu,
že cetnictvo jest zcela pre-
svedceno, že obrazy ukradl
Goldstein.

o
Malvazinkách. B. Jerábek byl
stár 50 let.

o
Lovci myší.

Obec Klapé na Libochovicku
rozhodla se celiti myší záplave
tím, že vypsala odmenu 5 halé-
ru za každou zahuibenou myš.
Výsledek byl patrný hned v pr-
vých trech dnech a obecnímu
úradu bylo dodáno v této krát-
ké dobe 500 zabitých myší.
Kde kdo v obci stal se lovcem
myší.

Obec na hubení myší mohla
uvolnit jen 400 Kc.

o

Nové pošt. známky s Dvorá-
kem a Smetanou.

Nové poštovní známky s ve-
likány ceského hudebního žito-
sti peveckého festivalu, který
se bude odbývati v Praze v ro-<
ce 1934.

peníze se rozdelili,cást zlatých
veci prodali. Mittelbach dále
doznal, že 17. zárí spáchal
krádež v byte Vlastimila Mo-
ravce, majitele koloniálního
závodu na Kladne, kde ukoris-
til skvosty a cástku 925 Kc.
Krivka byl zatcen spolecne se
svou 521etou manželkou Anto-
nií, jež o krádeži vedela a by-
la prítomna rozdílení koristi a
nicení skvostu. Odcizené pe-
níze nebyly u zatcených nale-
zeny. Všichni tri pachatelé by-
li dopraveni do vazby krajské-
ho soudu trestního na Pankrác.

o
Díte uhorelo pri ohnícku

na poli.
Ve Vel. Karlovicích u Vsetí-

na udelali si deti na poli ohní-
cek. Pri skotacení priblížila
se k nemu petiletá Vlasta A-
damcová z Vel. Královic, šaty
se na ni vznaly a než pribehli
dospelí lidé, díte uhorelo.

Pohostinství Ceskoslovenska
vuci židum.

Ceskoslovensko bude spolu-
pracoval v každém ohledu s
nove utvoreným komitétem
Spolecnosti národu v jeho sna-
ze pomoci židovským politic-
kým uprchlíkum z Nemecka.
Toto prohlášení bylo ucineno
ceskoslovenským ministrem za
hranicí, dr. Eduardem Bene-
šem.

Rízením této záchranné ak-
ce byl Spolecností národu po-
veren James G. McDonald,
predseda zahranicne politické
associace v New Yorku.

Dr. Beneš pravil, že jeho ze-
me, která již poskytla útocište
tisícum židovských uprchlíku,
bude podporovati práci Spolec
nosti národu do posledních sil.
Ceskoslovensko jest prvním stá

! tem, který oficielne prislíbil
svou pomoc.
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