
Deseti let se zabýval “zla-
tou ženuškou.”

Pan Machatý dnes není v
nálade. Má pred rozvodem,

celo se mu hrdí do vrásek, se-
dí s hlavou ve dlaních a lokty
oprenými do kolen a zrak u-
prený na pestrý koberec. Zí-
tra má stání. “Hm, zítra u sou-
du to budou poslední výstupy,
které si dám líbit. Deset let
jsem se zabýval “zlatou” že-
nuškou, ac jsem shledal, že je
to obycejná med, nejsprostší
kov, který se snadno rozehre-
je, ale nikdy neroztaví, ba
vlastne obycejná žvanivá opi-
ce.” Tento jasný a krátký zá-
ver ho ponekud vzpružil. Se-
bral kabát a klobouk a šel se
rozptýlit. Kolem známých ka
váren se šinul se sklonenou
hlavou. Dnes mu nebyly po
chuti. Pred tak významným
dnem jako je zítrek, nebude
civet u bílé kávy. Zvolna za-
hýbá na známé námestí, do ocí
mu padne blýskavá neonová
reklama “Kabaret”. To je, co
hledal. Program slibuje neo-
bycejnou zábavu. Pan Macha-
tý pohodlne usedá. Vytrubují
první císlo programu: “Mluví-
cí opice.” Zamracil se pone-
kud: “Tohle bude trik”. Tiše,

klid. K prichystanému stolu
se zvolna übírá clovek ve fra-
ku. Nikdo neví, že je bricho-
mluvcem. V nárucí drží sku-
tecnou opici, jež má neobycej-
ne inteligentní výraz. “Zuví”,
praví její pán, “máš hlad?”
“Mám.”

“Tady si sedni, Zuví! cíšní-
ku, jedno pivo!” Zuví: “Mne
taky jedno!” Všechno žasne:
pan Machatý vstává.

Muž ve fraku: “A jeden
beefsteak!”

Zuvi: “Mne taky jeden!”
Všeobecná sensace. cíšník
všechno prekládá. Zuvi k to-
mu cuchne, zakroutí nosem a
praví: “Pošli to zpátky, nesto-
jí to za nic.” Nadšení je o-
hromné. Pan Machatý je bez
sebe údivem. Po ukoncení
císla se vytratí za odcházející
raritou ven. Tiše pristoupí k
muži ve fraku: “Dovolte, to
zvíre mne velmi zajímá.”
škrabe Zuzinku na hlave a
pod krkem. “A kde se tak na-
ucila mluvit?” Muž ve fraku
se záhadne usmívá. “A co
jsem chtel ríci, nebyla by na
prodej?” zvídá pan Machatý.
Muž ve fraku, jehož umelecké
jméno je Leoni, zvedl obocí.

“Na prodej ? Na prodej by
byla, ale obávám se ”

“ceho se bojíte, že mne bu-
de drahá? Nu, co byste za ní
chtel?” Leoni se hlasite roze-
smál.

“Žerty stranou. Za tisíc ko-
nin, dáti mi tu opici?”

Leoni chvíli rozmýšlí, nacež
mu jí beze slova podává. “Pro-
sím!” Pan Machatý ochotne
vyplácí a Zuzi je jeho. Leoni
již na odchodu obrací se k opi-
ci se slovy: “Tady máš nového
pána, Zuvi!” “Dobre, od
tohoto okamžiku ale nepromlu
vím slova,” hlásí opice. Leoni
se uctive uklání. Pan Macha-
tý odchází se skutecnou opicí.

Druhého dne ho potká jeden
známý, jenž ví, že se rozvádí.
“Nazdar, kamaráde, jak jsi
dopadl?” “Ani se neptej.
Jedné opice jsem se zbavil,
druhou jsem si uvázal na krk.
Jedna mela mlcet, ale mnoho
mluvila, druhá mela mluvit, a-
le mlcí.”
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Dalších 100 tisíc nezamestna-
ných.

Ministerstvo ceskoslovenské
sociální péce zatím prísne tají
výsledky scítání nezamestna-
ných v republice. Místo obvy-
klé prakse scítat na konci me-
síce, zavádí se v posledním ob-
dobí scítání vždy po 5 týdnech
Snad to má trochu zahaliti sku
tecnost.

Není logické príciny stálým
opoždováním zakrývat sílu ne
zamestnanosti. Zatím zná-
me jen nekteré vzrusty ledno-
vé v úsecích kraju. Z Bratisla-
vy hlásí se nových 1848 neza-
mestnaných, kterí pribyli be-
hem ledna. V Praze je ozná-
meno “Induspressou” 25,055
nezamestnaných, což znací za
leden prírustek 2,414 osob.
Mnohé venkovské kraje hlásí
až 18% prírustek nezamestna-
ných do 5. února, proti stavu z
1. ledna.

l*odle techto predbežných
zpráv pribylo behem ledna v
éele republice asi 12% neza-
mestnaných. To znamená, že
do února, nejsmutnejšího me-
síce, šli asi s 880,000 nezamest
nanými, což znamená prírus-
tek 100,000 lidí. Podle gent-
ského systému je podporována
sptva ctvrtina nezamsetna-
ných státní podporou. Tri ctvr-
tinv nezamestnaných jsou bez
státní podpory podle gentské-
ho sytému.

Krasavice Ruženka.
V obci byl poprask. Žádná

vražda. Ani loupež. Místní
krasavice Ruženka byla stre-
dem sensace. Bylo známo o sle
cne Ružence, že nebyla nikte-
rak zaujata proti zábave, zej-
ména proti zábave s místními
mládenci, kterí vynikali bojov-
ností a temperamentem. Ríká
se, že tak se dlouho- chodí se
džbánem pro vodu, až se jde
pro pivo. Slecna Ruženka, o
je, musela jednoho dne jít ven
s pravdou. Jo, je to bída. Ne-
dá se nic delat. Smula je smu-
la. Budu chovat.

Když se takového neco dí-
vence na vsi stane, zahájí se
honba po tatíckovi. Ale honte
tatícka, když se povídá, že
jich bylo nekolik. V takovém
prípade verí zákon žene. Na
kom spocine se zalíbením její
oko a prohlásí: “Tady ten ho-
šícek je tatíckem mého detát-
ka, toho soud z pravidla koru-
nuje za oficielního otce, z ce-
hož ovšem nebývá mnoho ra-
dosti, aspon ne v duši mláden-
ce. jenž za otce byl uznán.

Když mela Ruženka oznacit
otce svého dítete, vybrala si
nejbohatšího mládence ve vsi.
Ten mládenec zcervenal v ob-
liceji, potom sezelenal, postu-
pem casu sežloutl a vykoktal
nekolik slov na svou obranu,
ze které vysvítalo, že nemel
nikdy cest býti se slecnou Ru-
ženkou pohromade. Jo, poc-
kejte, vzpomnel si, že kdysi
pred dvema roky šel s ní jed-
nou lesem,když se sní náho-
dou sešel. Jelikož však vedel,
že slecna Ruženka je mladým
mužem nebezpecná, radeji se
držel dva metry od jejího tela,
aby neprišel do pokušení.

Byl z toho soud, ajta, na-
šel se jeden svedek, jménem
Ladislav, který jako svedek
potvrdil toto:

“šel jsem jednou lesem, už
to bylo k veceru, když jsem u-
slyšel nejaké hlasy. Priblížil
jsem se blíže a videl jsem tam
Ruženku s Josefem. Moc se
tam bavili. Jo, oni se bavili
tak, že se nedivím, co se potom
stalo!”

S tímto svedectvím byla sl.
Ruženka náramne spokojená.
Ale to svedectví nedrželo. Zbo
ril je pan Ladislávek sám a to
tím zpusobem, že prišel na
cetnickou stanici, skoro se tam
rozbrecel a vykládal:

“Paní drazí, já sem rekl ne-
co, co mne moc mrzí. Ten Jo-
sef je hodnej kluk, já mu ne-
chci škodit. Je to pravda, že
sem ho jednou videl jít lesem
s Ruženou. Já bysem nemohl
ríci, že to díte je Josefovo.”

Lekali se cetníci: “Tak pro
boha, co vás to napadlo vyklá-
dat dríve takové veci?”

“Jo,” priznával Ladislav “o-
na prišla za mnou a rekla:
“Když nepudeš k soudu a ne-
rekneš, “žes me s ním videl v
lese a co sme tam jako provo-
zovali, tož reknu všem klukum
a nedolezeš domu. To si pama-
tuj” aty ti tak napráskají.
Já sem mel strach, no a rekl
jsem to, co jsem nevidel.”

Tak se dostal Ladislav pred
soud pro zlocin krivého sve-
dectví a byl poucen šesti nede-
lemi podmíneného žaláre, že
vykládat u soudu nepravdu je
nezdravé. Slecna Ruženka
spoluobžalována pro navádení
ke krivému svedectví, byla o-
svobozena, ježto její vina se
nedala prokázat. Bylo zjište-
no, že mezi Ruženkou a Ladi-
slavem jsou rozpory, takže pa-
nu Ladislavovi nemohlo býti u-
vereno, že ho Ruženka k sve-
dectví opravdu svádela a vy-
hrožovala mu výpraskem Pan
Josef ješte svou zdravou barvu
nedostal, ježto vec s uznáním
není ješte skoncena.

o
Utloukl cihlou manželku.
Domek c. 233 v Polné na

Ceskomoravské vysocine stal
se dejištem strašlivé, krvavé
tragedie. V tomto domku žili
starší manželé Tomáš a Anna
Fujtovi. Fujt pred nekolika
lety onemocnel duševní choro-
bou, na níž byl delší dobu lé-
cen v ústave choromyslných v
Nem. Brode, odkud byl pred
nedávném propušten. Dne 24
ledna t. r. povstala mezi man-
žely z neznámé príciny hádka
která pak vyvrcholila ve rvac-
ku, za níž Fujt uchopil v >íni
kus cihly a manželku utloukl.
Na místo cinu povoláno byla
ihned cetnictvo, které Fujta
zatklo a dopravilo do vazby
okresního soudu. Boj mezi
manželky byl podle známek,
které na sobe vrah nesl, urput-
ný. Vrah do übohé obeti bu-
šil cihlou s takovou zurivostí,
že na míste válely se kusy leb-
ky ze zavraždené. Vrah byl
celý potrísnen krví a zranen
na cetných místech hlavy, což
prý mu zpusobila zavraždená
v sebeobrane. Vražda zpuso-
bila v okolí velký rozruch.

O príštím sokolském sletu.
ceskoslovenská obec sokol-

ská požádala Mezinárodní te-
locvicný svaz, jak sdeluje “P.
P.”, aby závody o svetové te-
locvicné mistrovství v roce
1938 byly usporádány v Pra-
ze. V tomto roce bude v Pra-
ze po šestileté prestávce opet-
ne všesokolský slet, tedy nej-
lepší prostredí pro mezinárod-
ní telocvicné závody.

Tyto závody jsou porádány
vždy po dvou letech a to tak.
že jednou jsou porádány samo
statne a jednou v rámci Olym-
piády. Letos budou v Budape-
šti roku 1936 budou i s Olym-
piádou v Berlíne, ceskosloven-
ská obec sokolská podala pri-
hlášku první.

o

Strýko od Žiliny napálen.

V milé slovenské vesnicce u
Žiliny se napohodl Strýko se
ženou, tak hajdy do krcmy.
Vínko dobré, popájá zabá-
vá sa. Má už porádne v hlave
a nadává na ženu, na svet, na
selskou, robotu, co se nadre a
nic nevydelá. “šak byste,
strýko, mohli dobré vydelat,
jen ked byste chceli,’ povídá
jeden ze dvou pánu obchod-
ních zástupcu, co pijí se strý-
kem. “A jak?” “Prodejem
patentních rucních pracek.
Dáte za ne 200 Kc a prodáte
za 350 Kc. Za den jich muže-
te prodat nekolik a vydeláte
mnoho set denne.” Strýko vy-
valuje oci, ta rec se mu líbí, co
povídali páni zástupci. Tak si
zavdávali dál.

Príštího rána se motala strý-
kovi hlava z nadávek tetky a
z nejakých pracek, co mely
vynést strýkovi kolik tisíc, ale
nemohl si na podrobnosti vzpo
menout. Až na ctyri dny do-
stal potvrzení objednávky na
100 pracek po 200 Kc za ho-
tové proti dobírce. Strýko se
bil do hlavy. Tetka nebyla
práve doma, jinak by to obsta-
rala ona. Zmackal papír do
kapsy. Ale to nebylo všechno.
V krcme, kam strýko priletel
mu rekli, že také podpisoval
nejakou smenku. A krcmár

strýkovi pripomenul, že si od
neho strýko vypujcil 500 Kc,
co dal pánum jako zálohu.
Strýko hrabe v kapsách a vy-
hrabe potvrzenku o zaplacení
zálohy. A tož co ted? Strýko
bežel k notárovi. Korespon-
dovalo se s firmou vyrábející
pracky. Strýko oželel tech
500 Kc zálohy, dokázal sved-
ky, že byl opilý a že zástupci

využili jeho slabé chvilky. Fir-
ma za úhradu 1000 Kc obchod
stornovala —a strýko si odde-
chl, Ale co se nestalo? Zá-
stupci si dali podepsat strýkem
vystavenou krycí smenku ve
svuj prospech a v den splatno-
sti smenky žádali proplacení
smenky. Chudák strýko! Už
se zase chtel vyrovnávat, když
se veci chopil tajemník jedné

PIJTE na zdraví
dalšího zdaru!

i

HNEmI Spojme se všichni v jeden celek a pijme na zdraví
íl ÚSpech ceského listu “TELEGRAFU”, neb oni zaslou-

H|sm\ " s * všeobecnou podporu svých odberatelu. Dlouhých

¦1 roku pilné práce pro ceskoslovenskou obec Baltimor-
skou a okolí, podávány vždy cerstvé zprávy cokoliv se

Otevrete láhev GUNTHERO VA PIVA a pijte na
zdraví príštích dnu které prijdou a které doufáme bu-
dou príznivejší a štastnejší pro všechny. A proto bla-

M ShLJGQHk hoprejeme ceskému “TELEGRAFU” aby jeho príští cas
byl mnohem príznivejší než byl minulý abychom se
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_xjímLjgpP 1 Dobre Vyzkoušené Pivo

Blahoprání
The Baltimore Commercial Bank

vyslovuje tímto blahoprání

“Telegrafu”
ku jeho výrocí Stríbrného Jubilea

Baltimore
Commercial

Bank
Hlavní úradovna 26 SOUTH ST.

Odbocky:
Severo-východní odbocka - roh Monument St. &Collington Av.

Charles & Preston Sts.
Washington Boulevard & Barre St.
613 E. Lombard.St.

, Cekové úcty od spolku, firem a osobní jsou nám vítány

3% úrok placen jest na úsporné vklady
Ochraná skrínka $3.00 rocne a výše

Náš Travel Department udílí všestranné informace a zajištuje místa a dodá lístky
do ruzných míst Spojených Státu a též pres more.

clen spolecné záložní soustavy

clen docasné záložní pojištující zásoby.

politické strany. Jaké pak fra-
ky? Pan tajemník ucinil udá-
ní pro podvod vylákáním ob-
jednávky a smenky atd. Páni
zástupci už vracejí smenku za
darmo, ale pro památku od
soudu už neco dostanou. O-
perace se zdarí. Strýko zusta-
ne zdráv,ale prísahá, že na ta-
kové figle ani on, ani kdo jiný
od Žiliny nesednej
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