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President pro nízkou dan
z koralky.

President Roosevelt v pon-

delí predložil výboru kongres-
nímu svuj náhled, aby dan na
opojné likéry byla uložena,

pokud okolnosti dovolí, a aby

držena byla na nízkém stupni,

by tak obchodování bootlegru

zamezeno bylo.
Jedno zdá se býti jistým, že

dan vládní na galon koralky

bude $2.60. Touha, aby obná-
šela $2.20 anebo jenom $2, so-

tva splnena bude.
Výbor kongresní málo pote-

šen byl zprávou, že na pade-
sát milionu bootlegárské ko-
ralky hotovo jest ku konkuren-
ci se zákoným prodejem ko-
ralky. Jak vše ješte propra-
cováno bude, je predmetem je-
nom dohadu.

Parker, predseda spolecné-
ho výboru, pronesl v pondelí,
že nebude-li kvart koralky pro
dáván nejméne za dva dolary,
že bootlegári budou sklízeti
zlaté žne.

o

Bullitt uvítán v Moskve.
Prvním skutkem Williama

C. Bullitt byla v pondelí náv-
števa Maxima Litvinoff v úra-
dovne zahranicních záležitostí
ruských. První americký vel-
vyslanec strávil pul hodiny v
prátelské rozmluve se sovet-
ským zahranicním ministrem.

Poprvé v historii sovetské re-
publiky vlajka Spojených Stá-
tu vlála v Moskve na pocest’ a-
merického velvyslance.

o
Americký vyslanec odejel

z Prahy.
Francis White, vyslanec

Spoj. Státu u vlády ceskoslo-
venské republiky, podekoval
se ze svého místa a odjel z Pra
hy. Pražané první zprávu me-
li teprve když vyslanec White
byl za hranicemi na ceste zpet
do Spoj. Státu.

Jeho plat SIO,OOO rocne prý
mu nestacil. Živobytí v Cesko-
slovensku je nákladné a spole-
censká representace ješte draž
ší. Pred svým jmenováním vy-
slancem pro CSR. byl White po
mocníkem tajemníka státu ve
Washingtone. Za Hooverovy
administrace mel na starosti
záležitosti státu Strední a Již-
ní Ameriky.

o
Z mizerie v Hollywood.

Zprávy o rozvodu filmových
hercu, Douglase Fairbankse a
Mary Pickfordové, jež se ob-
jevovaly v novinách delší do-
bu, docházejí potvrzení.

Mary podala žalobu na Fair-
bankse na základe krutého
zacházení a zanedbávání.

Coughlin napadl “zlatý stan-
dard kapitalismu.”

Rev. Charles E. Coughlin,
katolický knez, jenž každou
nedeli mluví z rozhlašovací
stanice ku poslouchajícím jej
obyvatelum Spojených Státu,
pokracoval v nedeli v ostré kri-
tice své bankéru a tvrdil, že
pokus udržeti zlatou základnu
byl prícinou deprese, jež poca-
la roku 1929.

Industrialisté, Rev. Cough-
lin tvrdil, jsou vydáni na mi-
lost kapitalistu s jejich zlatém
a dodal, že “peníze staly se ne
prostredkem výmeny, ale kon-
troly.”

V kritice své jednou jmeno-
val J. P. Morgana a obnovil
své predešlé tvrzení, že kon-
trola financní vládne mnohý-
mi biliony dolaru. Chválil re-
soluci národního sdružení to-
várníku, kterí jsou proti zlaté
základne kapitalistu dle pro-

gramu presidentova. Predpo-
vedel, že veliký pocet tovární-
ku podepíše Rooseveltuv pro-
gram. Tvrdil, že kapitalism v
pokuse udržeti zlatou základ-
nu stlacil mzdy a vyhnal divi-
dendy do výše. Roku 1929 na
mzdách, pocítá, zaplaceno by-
lo o devet bilionu dolaru méne
nežli v roce 1923, kdežto divi-
dendy roku 1922 vynesly $930
648.000 a v roce 1929 vystou-
pily již na vyplacení $3,478,-
000.000.

V reci plnou chválu vzdal
presidentu Rooseveltovi a u-
dal, že “New Deal” presidenta
teprve nyní vlastne pocíná a
že presidentovy neprátelé za-
hanbeni byli.

William kardinál o’Con-
nell, který oslovil v Bostonu
cleny St. Vincent de Paul spo-
lecnosti, dekan katolické hier-
archie v Americe, jenž slavil
své 741eté narozeniny minulý
pátek, prohlásil v nedeli, že
“hysterické trhání” nedokáza-
lo nic, ale že je to jenom “oby-
cejný zvuk znení mosazných
zvonku.”

V reci své kardinál prohlá-
sil ku clenum, že církví zaká-
záno jest “jmenovati jednotliv
ce od oltáre” a žádal cleny, a-
by nevinili ze všeho bankére.
V žádosti své, aby clenové vrá-
tili se ku ctyrem základním
cnostem: opatrnosti, spravedl-
nosti, statecnosti a strídmosti,
kardinál rekl: “Nenapadejte
bankére všeobecne, ponevac
byste ucinili krivdu velikému
poctu mužu.' Veliká práce,
kterou konati máme, jest pre-
svedcovati ty, kterí s penezi
zachází, aby s nimi zacházeli
pocestné jak vetšina bankéru
delá. Vláda této zeme hlede-
ti bude k tomu bez dávání
prednosti té nebo oné strane.
To prinese správnou admini-
straci penez jež bude ohromné
ceny, ale to nedokáže se nási-
tím, anebo recí anebo, jak
pravím, hysterickým trhá-
ním.”

Ford ku podpore presidenta.
Henry Ford žádal každého

a zejména své zástupce aby
“Dali hlavy dohromady a po-
mohli presidentovi vytáhnouti
zemi z bahna”, v telefonickém
proslovu, který mel z Detroitu
ku 1000 prodavacum Fordo-
vých aut shromáždeným v di-
vadelním hledišti.

“Abych tak rekl,” pravil
Ford, “já nedelám reci, ale ká-
ry. Rok 1934 bude dobrým
rokem pro každého, kdo pra-
cuje a bude dost práce pro ka-
ždého, kdo chce delat. Tedy
vás prosím, dejte všichni hlavy
dohromady a pomozte presi-
dentovi vytáhnouti zemi z bah-
na.”

o

Za pokladem.

V Tulare, Kalifornie, poves-
ti o zlate, ukrytém pred 70 le-
ty v obydlí na renci, nyní opu-
šteném, zpusobily, že vnitrek
obydlí byl nyní již po druhé
znicen. Hledaci pokladu str-
hli i ohnište v tomto starém
dome, postaveném r. 1860 pro
pasažéry dostavníkové linie.
Podle povesti zlato melo býti
ukryto nekde uvnitr stavení.

o

Nový lync.
V Kountze, Texas, bývalý

trestník, cernoch David Grego-
ry, podezrelý z kriminálního
napadení a zavraždení 301eté
farmárky Mellie Williams
Brockman, byl zástupem lidu
zastrelen a jeho mrtvola spá-
lena na hranici.

o
Syn presidentuv onemocnel.

James Roosevelt, syn presi-
denta Roosevelta, byl vzat v
Bostonu v pondelí do New En-
gland Baptist nemocnice, kde
lécen z vnitrního onemocnení.
V nemocnici zustati má týden
nebo deset dní.
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Potešující zprávy.

V Kansas City, Mo., G. A.
Bryant, predseda Central
Farm Reál Estate Association
prohlásil na konvenci organi-
sace, že cena farmárských po-
zemku ve státech Kansasu a
Missouri stoupla od 10 do 25
procent proti cenám, které se
za farmy platily ješte letos v
léte.

V New Yorku Lamond
Du Pont, predseda firmy E. I.
Du Pont de Nemours & Co.,
prohlásil, že každý obor v je-
jich továrnách pracuje letos s
výdelkem. Zisk za rok 1933
odhaduje na $3 na každou o-
bycejnou akcii, což by bylo asi
o 65% nad $1.82, kterýžto ob-
nos pripadl na každou akci za
rok 1932.

V San Francisco Califor-
nia Conserving Co., dala kaž-
dému svému zamestnanci $lO
a v priloženém dopisu její
predseda E. S. Wangenheim
každého požádal, aby tento
dar každý hned utratil. Pra-
vil, že jedine zvýšením nákupu
možno privoditi návrat pro-
sperity.

V Sioux City, la., jatecní
závody spolecnosti Armour &

Co., Swift & Co. a Cudahy
Packing Co. oznámily,že svým
zamestnancum zvyšují mzdu o
10 procent. Zvýšení vejde v
platnost príští sobotu. Obycej-
ní delníci dostanou nyní 44c za
hodinu místo dosavadních 40c
a podobne i ostatní.

Farley v Ríme.
Americký generální poštmi-

str James Farley, v Ríme byl
úcastníkem lunce vystrojené-
ho americkým vyslancem na
pocest ruského komisare Litvi-
nova. Vecer byl návštevou pre-
miéra Mussoliniho a pak nav-
štívil kardinála Pacelliho, pa-
pežova tajemníka.

o
Usmrtil tetu. Osvobozen.
Jelikož útrapy umírání A-

lice Stephensové, 621eté staré
pany z prominentní rodiny v
Georgia, byly príliš velké a je-
jí smrt stála za dvermi, její sy-
novec John Stephens, 321etý,
blouznive založený muž poslal
príbuzné ven a rozbil hlavu
bezvedomé ženy hrncem na
kvetiny. Koronerova porota
rozhodla, že ji nezabil a že
smrt se dostavila z priroze-
ných prícin. Mladý muž jenž
byl pridržen k zodpovednosti
pro vraždu, byl na to propuš-
ten.

Žena byla po mesíce v po-
steli. Její stav byl stále horší.

“Já jsem jí musil uleviti v
jejích mukách a vedel jsem, že
to musí skonciti dobre,” pravil
Stephens. “Kdyby teta Alice
mohla nyní mluviti, jiste by re-
kla, že je ráda, že její trápení
je u konce. Já jsem ji zabil
pri správném rozumu a plne
veda co delám.”

o
Predvánocní nadílka.

Albert Altmeyer, bývalý
vlastník grocerního a reznic-
kého obchodu v Sheboygan
Falls verí, že se má vánocní
nálada udelati ku predu. Prá-
ve rozeslal 165 svým bývalým
zákazníkum oznámení, že své
pohledávky za nimi v hodnote
$3,500 zrušuje a že své úcetní
knihy spálil.

o

Predpoved.
V El Paso, Texas, Sen.

James H. Lewis z Illinois pred-
povedel, že Francie se vzdá
zlaté meny a vrátí se k svému
drívejšímu systému dvou hlav-
ních kovu, a že Anglie prijme
systém kontrolované meny, ja-
ko mají nyní Spojené Státy.

o
Obetí oslavy.

V San Diego, Kalifornie,
Charles J. Jecques, 761etý, o-
slavoval zrušení prohibice se
svým prítelem. Vypili spolu
ctyri pajnty whisky. Jacques
podlehl nemírnému pití. Za
krátko zemrel.

o
Novinárka Pátková zemrela

Florence Eva Patek, 481etá,
v New Yorku a Chicagu novi-
nárka, zemrela v New Yorku.
Otec její Alfred Patek byl re-
daktorem Denver Post.

o
Poprava.

V San Quentin, Kalifornie,
251etý Claude Forbes byl obe-
šen pro vraždu. Priznal se, že
zavraždil Harryho Nelsona, ú-
redníka okresu Alameda, je-
muž pred tím odloudil man-
želku a utekl s ní.

o
Pennsylvania vyplatí bonus.

Státní senát prijal dve pred-
lohy na vyplacení bonusu ve-
teránum státu. Státu bylo po-
voleno aby k tomu úcelu vydal
bondy na $50,000,000.

Sv. Birmování v Osade
sv. Václavské.

Príští nedeli, 17. prosince ve
4. hodiny odpoledne bude udí-
leti svatost sv. Birmování v
chrámu Páne sv. Václava
Nejdp. arcibiskup Michael
Curley následnujícím:

Z 8. trídy.
Jos. Drasal Wenc. Hájek,

Jos. Hudlicka, Edward Keška,
John Kordula, Richard Lidin-
ský, Stephen Mifkovic, Nor-
bert, Pazderský, Aug. Panuš-
kia, Clement Prucha, Louis
IŠlechta, John Springer, Wm.
šterba,John švec, Richard šve-
hla, Jos. Stoecker, Geo. šour,
Emil Viertel,Anthony Vondrá-
cek, Francis Zelenka, Gerard
Žitník, Aug. Maršálek, Antho-
ny Závodný.

Mary Back, Ludmila Ber-
nard, Mary Chapman, Helen
Chyba, Anna Duchek, Alma
Fraley, Ludmila Janecek, Do-
lores Janoš, Mary Jindra, Do-
rothy Kalista, Mary Kankos-
ký, Agnes Kašpar,Emma Kim-
merlein, Leona Klima, Jose-
phine Kokta, Teresa Kolárík,
Mildred Kosojet, Mary Lehec-
ka, Catherine McSorley, Anna
Nemec, Catherine Novotný,
Anna Oppitz, Dorothy Petr,
Rose Petr,. Regina Rehák, Rita
Rosenberger, Dorothy Šebek,
Mary Springer, Irene Tanci-
bok,Veronica Velenovský, Vic-
toria Vicen, Gladys Záruba,
Ada Wooden.

Ze 7. trídy.
Wm. Bisasky, Ed. Boriševic,

Jos. Duspiva, Chas. Handlír,
Fr. Herold, John Hirt, Norbert
Hlavác, Eugene Hromádka,
Jos. Jindra, John Kašpar, Ho-
ward Kolárík, Norbert Klíma,
Jos. Kolár, Anthony Matýsek,
Alfred McDonough, Bernard
Mummaugh, Edward Pazou-
rek, Norbert Petr, Thomas Pe-
tr,Albert Pitman, Bernard Pi-
vec, Edward Pivec, Arthur Ro-
binson, Edward Ryneš, Joseph
šantora, Chas. škarda, Jerome
Škarda, Emil škrábek, Wm.
Slivecký, Louis šoul, Wm. šoul
Chas. Štefan, John švehla, W.
švehla, W. Velenovský, Ed-
ward Vítek, Wilbur Vlach,
Lawrence Vojík, Richard Vo-
palecký,Jos. Yanish, Raymond
Wheeler, Jos. Žaloudek, Wm.
Zelenka, Albert Picha.
Stephania Bena, Barbara Fu-

ka, Mary Fuka, Mary Gross,
Mary Heršl, Josephine

t
Jindra,

Ludmila Lenoch, Marý McCul-
loh, Mildred Maroušek, Mil-
dred Michal, Clara Muchna,
Rita Nemec, Georgine Orlík,
Dorothy Panuška, Mary Petr,
Rita Petr, Pauline škapík, An-
na Slivka, Helen Šole, Mary
Stromberg, Ludmila Stach,
Mary Tich, Ludmila Uhlík,
Mary Valenta, Mary Velenov-
ský, Ludmila Vojík,Anna Zde-
nek.

Ze 6. trídy.
Joseph Beran, Francis Do-

brý, Louis Dobrý, Jerome Do-
lívka, John Drasal, Melvin Ei-
genbrode, John Fajman, Chas.
Hájek, Joseph Hájek, Francis
Herold, Charles Heršl, John
Hu,dák, William Jeroušek, Em-
manuel Kaisler, Edward Kelly
Stanislaus Kirchner, Edward
Kordula, Lawrence Matýsek,
Eugene McDonough, George
Nocar, John Novotný, Richard
Oppitz, Anthony Peroutka,
Wenceslaus Picha,John Schaf-
feld, Melvin Silberzahn, John
Sládek, Edward Springer, Al-
bert Vitek.

Dolores Back, Dorothy Ben-
da, Dorothy Chapman, Cathe-
rine Caro, Frances Handlír,
Elizabeth Kolárík, Mary Ko-
tešovic, Mary Maglov, Pauline
Moravec, Agnes Petr, Sylvia
Procházka, Mildred Rehák,
Irma Rehák, Rita Roberts,
Jean Rodowsky,Elizabeth šan-
da, Audrey šantora, Frances
Slivka, Mary Šoul, Mary Stei-
ner, Josephine Vališ, Dorothy
Vyskocil, Dorothy Wirshing,
Dolores Zelenka, Josephine
Zahrádka.

Z 5. trídy.
Louis Chlan, Charles Fou-

sek, Edward Král,Charles Mc-
Cullough, Bernard Robinson,
Albert Reese, Francis Wontrop

Rita Affayroux, Mildred
Becker, Anna Schaffeld, Helen
Rosenberger.

Ze 4. trídy.
Albert Háta, Emil Janda,

James Lippa, Charles šoul,
Joseph šlechta.
Dítky z Nedelní Osadní školy.

Elmer Alban, Louis Bradley
Jerome Chlumský, Albert No-
car, Paul Petrlík, Wenceslaus
Setlik, Joseph Šmolek, Vincent
Švehla, Joseph Tuma, Anthony
Ture, Edward Váchal, Walter
Watts, Joseph Zeman.

Dorothy Becker, Olga Ben-
da, Anna Chlumský, Lillian
Curry, Margaret Drnec, Agnes
Gall, Mary Gall, Barbara Hejl
Eleanor Lhotský, Mary Lhot-I

ský, Christina Novotný, Bea-
trice Pavlovský, Sophie Pra-
dick, Olga Petr, Anna Shiner,
Dorothy Smith, Hilda Svoboda
Marie Viták, Dorothy Wind-
ham, Margaret Zeman.

Frank Fletr, John Jesatko,
Stanislaus Jesatko, Jos. Lhot-
ský, Melvin Lutrzykowski,
William Lutter, Raymond Ma-
roušek, Richard Raff, John
Pradick, Fr. Schaefer, Chas.
Shiner, Frank Veselý, Charles
Šiml, Louis Šiml, Charles Her-
šl, Louis Bradley, Wm. Zelen-
ka, Joseph šlechta.

Bessie Allen, Antonette Bi-
shop, Dorothy Cihlár, Albina
Drímal, Rita Grill, Rita Hamill
Agnes Horký, Ella Horký, Mil-
dred Lavicka, Gisella Matušek
Marie Maxa, Lillian Nebohý,
Stella Pospíšil, Vlasta Pospíšil,
Marie Rybák, Mildred Šmolek,
Vlasta Šmolek, Evelyn Watts.

Nemci bojkotují csl. zboží.
V Praze ústrední tisková

kancelár vydala zprávu: Zprá-
vy o organisovaném omezová-
ní dovozu csl. zboží do Nemec-
kase potvrzují. V poslední do-
be zavádejí se v rade ríšsko-
nemeckých odvetví výrobních
jako úcinný prostredek k to-
muto cíli zvláštní obratové bo-
ny, spojené s kontrolou dovo-
zu ze zahranicí.

Odberatel podniku, v pru-
myslových svazích organiso-
vaných, musí se zavazovati, že
nebude objednávati výrobku
od zahranicních konkurenc-
ních firem, a za to je mu pri-
znávána zvláštní bonifikace
pri nákupu zboží od nemec-
kých podniku svazových.

Výše této bonifikace, vyjá-
drené v procentech, stoupá s
výší obratu a v duležitých prí-
padech je k této bonifikaci
pridáván tajný bonus, o jehož
rozsahu rozhoduje v každém
jednotlivém prípade prumyslo
vý svaz.

Dodržení závazku svých od-
beratelu ohledne zastavení do-
vozu z ciziny svazy samy kon-
trolují. Nepríznivé úcinky té-
to bojkotové akce zacínají se
již v nekterých našich vývoz-
ních oborech projevovati.

Z doktoru prodavaci obuvi.
Podle zpráv došlých z Ce-

skoslovenska, má správa Bato-
vy továrny na obuv ve Zlíne na
Morave, nejvetší v Evrope, no-
vý plán, jak odpomoci bíde me
zi studovanou inteligencí. Z
nadbytecných doktoru filoso-
fie chce udelati prodavace o-
buvi.

Na clánek v jednom praž-
ském casopisu, v nemž byla po
pisována bída tisícu doktoru
filosofie bez jakéhokoli za-
mestnání, Batova spolecnost
ve Zlíne oznámila, že vezme
do svých služeb sto techto dok
toru, jestliže budou ochotni
nauciti se všemu, co souvisí s o-
buvnictvím, aby z nich mohli
býti dobrí prodavaci.

Bída mezi inteligencí v Ce-
skoslovensku je v poslední do-
be veliká. Studovaných lidí je
takový nadbytek, že se hlásí i
o obycejné hrubé práce a o mí-
sta jak podrízená, že jindy by
se k nim nikdy nesnížili. Je to
také chyba csl. školství, že pou
ští do sveta mnoho neprakti-
ské inteligence, která se neho-
dí k jinému, nežli nejakému
kancelárskému zamestnání.
Krome toho udelují tam dok-
torské diplomy na všechno
možné, takže vlastne akademi-
cký titul je znehodnocován.

o
Mezinárodní lupici v cikán-

ském tábore.
Na Slovensku a také na Mo-

rave byla provedena v posled-
ní dobe rada odvážných po-
kladních loupeží, pri nichž u-
koristili pachatelé velké pene-
žité cástky. Bylo zjišteno, že
jde o jedny a tytéž pachately,
nebot tomu nasvedcuje zpusob
provedených loupeží. Nejdrí-
ve melo se za to, že jde o mo-
ravské kasare, z nichž velký
pocet byl zatcen a prísne vy-
šetrován. Všichni z nich do-
kázali však své alibi a museli
býti propušteni na svobodu.
Teprve nyní vyšlo na jevo, že
pachateli jsou dva mezinárod-
ní kasari, 281etý Hefman Ul-
-z Brém v Nemecku a jeho
spolecník, 25-letý Petr Arbes
ze Sekul Malacek na Sloven-
sku, kterí na príklad provedli
nedávnou pokladní loupež v
Brezne. Soucasne se zjistilo,
že kasari tito ukrývají se v ci-
kánských táborech a že odjeli
nedávno s jednou tlupou na
Moravu. Proto byly všechny
cetnické stanice vyzvány, aby
provádely prísnou kontrolu ci-
kánckých tlup a aby Ulricha a
Arbesa ihned zatkly.

TROJÚHELNÍK.

Jistý tesar v Jevícku, jehož
jméno zatajíme, ponevadž se
jedná o muže dosud zachovalé-
-10, bydlel ve spolecné domác-
nosti se dvema ženami, s mat-
cou a dcerou. Takový a po-
dobný trojúhelník nedelá z
pravidla dobrotu. Také zde u-
vedenému tesarovi se trojúhel-
ník nevyjádril. Museli bychom
psát dlouhé litanie o duvodech
jež trojúhelník rozcházely.
Konec všeho pak byl, že tesar
se dopálil a podal žalobu, kte-
rou se domáhal zaplacení 3000
Kc jako príspevku do spolecné
domácnosti. Zadarmo prece
nebude živit tak dlouhou dobu
dve ženské. Ted od neho jdou
pryc a ješte se mu vysmejí.
Tak at platí

. . .

'

U soudu byli však páni jiné-
ho mínení. Nejen že nesou-
hlasili s žalobcem. Oni dokon
ce jeho žalobu zamítli. To by-
la pro tesare pohroma. Již u
soudu láteril jako starý kano-
nýr rakouské armády a nadá-
val svedkyním, až se hory ze-
lenaly.

“Tak ste teda svedcily do-
bre, ”

vypravoval kysele ce-
stou . . . “Takový svedectví by
se melo nejak oslavit, nemyslí-
te,” pokracoval jízlive. Sved-
kyne šly svou cestou a mlcely,
nebot byly presvedceny, že te-
sar, takto hodne prchlivý, kuje
nejakou pomstu.

“Tak se mejte fajn,” pravil
pojednou tesar a od žen se od-
loucil. “Však my se ješte pri
nejaké remazure uvidíme”
smál se jako dábel. To byste
ani nerekli, jak to ten pan te-
sar naraficil, aby si obe sved-
kyne pamatovaly na své sve-
dectví pred soudem. Byly prí-
pady, že takový rozzurený
mu,ž bežel koupit revolver a
plnou kapsu patron a že potom
strílel na objekty své pomsty
jako Nemci na Verdun. Nebo
že vytrhl nekde tycku z plotu a
že s ní premeril neprítele. Ne-
bo že popadl cihlu nebo kámen
a mrskl do okna, až se rozlete-
lo na tisíce kusu. Nebo že se vr-
hl jako pardál a škrtil kolem
sebe všechno, co se dalo .

. . U
tohoto tesare byste neuhodli.
On nebežel pro revolver, on
netrhal tycku z plotu a ani ne-
házel kameny. On si šel kou-
pit jednoduše za korunu soli.
Potom v kapse rozdrtil nekolik
“jemných” cigaret znacky zo-
ra a dostal krásnou smes soli s
tabákem. S touto smesí se do-
stavil k obema ženám, rekl jim
nekolik lichotek, aby je nepo-
plašil, nacež sáhl do kapsy,
vybral plnou hrst svého kajz-
mišunku a fuk! Obe ženy za-
caly vrískat, nebo sul s tabá-
kem v ocích, jiste jste to je-
šte všichni nezkoušeli, je po-
merne krajne nepríjemná vec.

“Dyž me pálí v duši, at pá-
lí trochu v ocích”, ulevil si
spokojene tesar a odešel. Jea-
né svedkyni prišla smes do ocí
jen málo a odnesla to cervený-
ma ocima na nekolik dní. Dru-
há si v okamžiku, když po ní
pan tesar svým kajzmišunkem
mrskl, dala ruce pred tvár a
tak ochránila svuj zrak proti
zrádné smesi. Nebylo to tedy
celkem ani vážnejší poškození
na tele. Zákon však má zvlá-
štní paragraf, který pamatuje

to, aby nebylo übližováno
svedkum. Dáte-li na príklad
facku tomu, kdo proti vám
svedcil, není to urážka ani leh-
ké üblížení na tele. Je to zlo-
cin podle par. 153. Pan tesar
mrkal na drát, když dostal 2
mesíce podmíneného žaláre s
upozornením, že pro tenhle
kajzmišunk se mohl dostat ta-
ké lehko pred porotu.

Polýkání drátu.
Za dva dny byli do Znojem-

ské nemocnice privezeni ctyri
chovanci donucovací pracov-
ny. Onemocnení si zpusobili
spolykáním kusu drátu. Jeden
spolkl sedm kusu drátu, dva
další po dvou kusech, ale je-
den se spokojil polknutím jen
jednoho kusu drátu. Zdá se,
že všem šlo o to, aby se treba
za cenu operace, zbavili na cas
nucené práce.

——o
Automobily po stovce.

Spojený tisk prináší zprávu:
“Z malého Ceskoslovenska,
které se vyznamenává obchod-
ní podnikavostí, prichází zprá-
va o malém automobilu, který
bude možno prodávati spotre-
bovatelum po SIOO.

Motor je upevnen ve predu,
je dvoueylindrový a dvoucyklo
vý. Je schopen vyvoditi 18
konských sil. Upevnen je na-
príc na ráhnu auta.”

Jestli se tato zpráva zaklá-
dá na pravde, pak Ceskoslo-
vensko bude znacnou souteží v
automobilním svete.


