
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-

lelí od 6:30 do 9. hod. vecer v
místnosti 730 N. Collington av.
Preds. A. Klecka, místopreds.
J. Novotný, prot. taj. A. švejda
2. taj. V. Hubka, pokll. J. Koe-
nigsmark, právní zástupce S.
Kirkley.

Stav. Spolek sv. Václava cís.
lodbývá své pravidelné schu-
ze ve své místnosti c. 840 N.
Chester 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
se ukládají a pujcky se spro-
stredkují. Preds. E. K. škrábek
n ístopreds. J. Kreml, taj. J. L.
Cermák, 810 N. Milton Ave.,
pokl. L. Soul, právník Karel
Novák.'

ceský Delnický Stav. Spolek
e. 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. lieimiller.

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.

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., Iv. Matoušek
taj., Jar. Cermák, pokl., Jan
Cermák, výp. taj., F. Cada, vý-
bercí Vánocního fondu, Iv. J.
Novák a E.F. Dobíhal, právníci
Pravidelné schuze každý pa-
tek 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*
vvardy odbývá mesícní schuzt
1 pátek v mesíci v 8 hod. vecer
ve své místnosti 838 N. Chester
ul. Preds. E. škrábek, taj. J
Kára, 801 N. Luzerne Áve..
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. vecei
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, B. Janata,
výbor na nemocné M. Sappe,
správkyne klubu K. škrábek a
M. Kastner. Veškeré dopisy
budiž zasílány na taj. klubu.

Del. Vzdel. Spol. “Pokrok”
odbývá své schuze v Del. Do-
me, 2509 Madison ul. každý 4
pátek v mesíci v 8 hodin vecer.
Preds. V. Pícek, taj. M. Bor-
tlík, 1625 Church St., Curtis
Bay. Správce Del. Domu Fr.
Bernat.

Spolky K. D.

Státní Rada “Katol. Delní-
ka” Státu Maryland. Kaplan
vldp. Lud. Hlobil.2lll Ashland
ave., preds. M. Kalista, místo-
preds. M. Hlavác, taj. V. Hav-
lík,7llN. Collington Av., pokl.
K. Peterka, duverníci: J.-Petr,
J. Rvneš, J. 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.
re školní budove. Preds. V. Ko-
zí ovský, 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.

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
a Sokolek sv. Víta cís. 3 Kat.
Jed. Sokol odbývá schuze v 8.
hodin vecer vždy 1 pondelí po
15 v mesíci ve spolkové míst-
nosti v Kat. Budove na Madi-
son a Duncan ul. Kaplan vldp.
M. Oktavec, preds. F. Sviták,
místopreds. F. Otcenášek, fin.
taj. a pokl. F. Chyba, prot. taj.
V. Dvorák, 917 N. Castle St.,
výbercí M. Zelenka, nácelník
F. Bláha, pod nácelník J. Vo-
jik, cvicitel J. Žingor, domov-
ník M. Polanka.
Sokolky: Albína Bejvancický

preds., Alberta Herold místo-
preds., Marie Kruml, taj., Mi-
lada Bejvancický, pokl., Vojt.
Bejvancický, cvicitel. Cvicí se
v úterý a v pátek od 7. do 11.
Sokolové a ve stredu od 7. do
10. Sokolkv.. Prihlášky se pri-
jímají pri každém cvicení.

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. M. Chytrý, preds. F.
Ríha, námestka A. Krejcí, taj.
M. Senger, 3323 E. Monument
St., úcet. M. Skála, pokl. M.
Smith, úctující výbor: R. Kli-
meš, A. Novák, do Patronátu
M. Chytrý, M. Senger.

Sbory J. C. D.

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.
K. Beneš, taj. M. Skala, 710 N.
Duncan St., úcet. M. Steiner,
pokl. M. Vondrácek, strážky-
ne K. Matras, úctující výbor:
A. Marek, A. Vevera. Do Vel-
ko-Výboru E. Lapácek. Do Pa-
tronátu : M. Vondrácek, A.
Vevera. Dopisy zasílají se na
tajemnici.

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. predsedka M.
Kozák, preds. F. Ríha, 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: E. Douša, M. Zaorálek.
Do Velko-Výboru A. Stožek,
do Patronátu F. Ríha a Anna
Krejcí.
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C. S. A.
Lože Jirí Podebradský c. 94

C.S.A. odbývá schuze poslední
pondelí v mesíci v míst. cesk<
Svob. Školy, Ashland a Glovci
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.
6iir’pv St.. pokl. V Pavlík.
3301 Gardenas Ave.

Rád Blaník c. 101 C.S.A. od-
bývá schuze 2 sobotu v mesíci
v 8 hodin vecer v Sokolovne.
Preds. J. Novotný, 2531 Ash-
land Ave., místopreds. J. Pro-
cházka, taj. A. Vancura,9o6 N
Madeira St., úcet. AI. Mašek.
626 N. Curley St., pokl. F. Stei-
ner, 712 N. Glover St.

Rád Baltimore c. 153 C.S.A.
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.. ta i. Fr. Ružicka
2943 W. Belmont Ave., úcet
E. Lopata. 816 N Rose St. Do
nisy laskave zasílejte na ta-
iemníka rádu.

Lože Jaroslav z Dubé c. 154
c. S. A., odbývá schuzi každý
3 pátek v mesíci v místnostech
Delnického D0mu,2507 E. Ma-
dison St. Pojištení pro oboje
pohlaví od $250 až SIOOO za
mírný mesícní poplatek. Pred.
F. Hejduk, taj. A. Rys, 810 N.
Glover St., úcet. K. Matras,
719 N. Belnord Ave., poklad-
ník J. Žitník, 824 N. Port St.

Ruzné Sbory:

Del. Podp. Spolek “Rovnost”
odbývá schuze každou 3 stredu
v mesíci ve spolkové místnosti
v Delnickém Dome, Madison a
Rose ul. Preds. Jan Žitník,
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: V. Pícek a
A. Cincibus.

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 Standard
Life Asso. odbývá své schuze 2
a 4. úterek v mesíci v Delnic-
kém Dome, Madison a Rose ul.
Vysl. preds. K. Ceška, preds.
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.

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. Pro-
cházka, 616 N. Belnord Ave.
Obchodní záležitosti hrbitova
vyrizuje jednatel.

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. M. Chytrý.
Veškeré dopisy budiž zasílány
na tajemnici.

Übitého bratra pohrbil v
pšenicném poli.

V Lazanech na Slovensku
byl zatcen rolník Josef Dubec
pro podezrení z bratrovraždy.
V srpnu zmizel jeho 261etý
bratr Štepán. Byl za prací v
Cechách. V polovine srpna ru-
koval na vojenské cvicení do
Trencína. Pri tom si zajel k
svému bratru Josefovi do La-
zan, aby ho upomenul o vypla-
cení dedického podílu. Pak ho
již nikdo nespatril. Nyní se
prihlásila 701etá jeho soused-
ka a udala, že videla na vlast-
ní oci, jak Josef bratra Štepá-
na zabil ve stodole sekerou
Hlídala. Slyšela také rá-
nk a smrtelné chroptení ü-
bíjeného. Po tomto sve-
dectví stareny ucinil Josef Du-
bec hrozné doznání. Priznal,
že spícího bratra übil ve sto-
dole sekerou, že mu pak vzal
450 Kc, které si bratr privezl
z Cech, v noci odvezl übitého
na své pole a zakopal ho tam.
Na podzim pole rozal a nad ü-
bitým bratrem zašil pšenici.
Ukázal nyní cétníkum místo
bratrova hrobu, kde byl mrtvý
skutecne nalezen.

Mannicka májou pušku pod
košulou.

Soused Mrkvicka býval ná-
ruživým pytlákem a jeho py-
tlac ká vášen ho již tak ovláda-
la, že si pomalu již odvykl i
ševcovskému remeslu. Vetší
štestí míval v pytlacení, neb
vždy se mu podarilo, že neja-
kého toho ušáka si ulovil, a-
niž mel kdo tušení, že Mrkvi-
cka pytlací. Jednou však do-
behl již k ránu z cekané, kdy
už byl i jeho ctyrletý Karlík
vzhuru a povídá: “Ženo! Je
zle dnes me videl hajný,
jak jsem strelil na vysokou.
Musím nekde dobre schovat
pušku.” Žena chvíli se rozmý-
šlí, nacež povídá: “Když ju
máš rozdelávací, tak spodek
dej mne a vrch si schovej
nekde sám.” Stalo se podlé
její rady. Muž jí dal pušku,
kterou si pripásala na holé te-
lo. Muž, vida její duchapl-
nost, vzal hlaven a zastrcil si
ji do kalhot. Netrvalo dlouho
a objevil se u nich cetník s rad
ním a hned zacali Mrkvicku
vyšetrovat. Zaprísahal se, že
celou noc spal, že pušky ani v
rukou nemel, ale cetník mu ne
veril. Pustil se do hledání a
pres to, že celý dum obrátil na
ruby, pušky nenašel. Náho-
dou se cetník zadívá na malé-
ho Karlícka, který se na neho
tak uprímne dívá a napadlo ho

1 zda by se od neho snad neco
nedozvedel, proto povídá:
“Synácku! Když mne rekneš,
kde má tatínek pušku, dám ti
korunu,” kterou mu také hned
podává, nacež Karlícek s ra-
dostí, že má korunu, povídá:
“Toš, maminka májou pušku

I pod košulou a lauf má tatínek
v gatích.” Radní se usmeje
na cetníka a povídá: “Marné
hledání, jaký je starý, takový
bude i mladý,” a odešli. Mezi
tím dojde na besedu sousedu
Toník a Karlík se mu hned
chválí. “Toš mel videt tu švan-
du ! Byl u nás cetník a dal
mne korunu za to, že jsem mu
rekl, že mamicka má pod košu-
lou pušku. A myslíš, že ju na-
šel? Depak, Jak ale odešel,
mamicka hned vytáhla pod
košulou skovanou pušku, tatí-
nek vytáhl z gatí lauf, dali to
dohromady a šli na zajíce.’"

o

Oplatková aféra ve svetle
pravdy.

Brnenská policie vydala o ú-
platkové afére u firmy Pittel a
Brausewette velmi kusou zprá
vu, v níž praví, že rozsah afé-
ry nelmde nijak neobycejný a

j pripouští, že firma poskytova-
la nekterým zamestnancum že
leznicní správy úplatky podle

I jejich hodnostního postavení.
Pokud víme, aféra se u redi-
telství st. drah vyšetruje od

í podzimu. Teprve, když se zji-
stilo, že se vymyká z rámce dis
cipliny odevzdán k vyšetrení
policii, která z prípadu delá
tajemnou aféru. Verejnost
však ví, že jeden z hlavních
vinníku, který již zemrel, do-
stal 80,000 Kc. Jiný úredník
vrchní rada, který sedí v poli-
cejní vazbe, dostal 7000 Kc.,
jiný inženýr 3000 Kc atd. Je-
den ze zadržených byl dokon-
ce suspendován pro hakenkraj
clerskou cinnost, ale znovu re-
aktivován z osob, která pobíra-
ly od uvedené firmy “novoroc-
né” a jiné dary, má nekolik
archu. Na podplácení prišlo
svého casu revisní oddelení mi
nisterstva financí, které nahlé-
dlo u uvedené firmy do knih a
pak prípad oznámilo minister-
stvu financí. Také ve filiálce
firmy Pittel a Brausewetter v
Mor. Ostrave byla vykonána
dukladná prohlídka knih a
správce filiálky odjel k výsle-
chu do Brna. Iv ústredí firmy
v Praze byla vykonána nová
prohlídka, po níž byl zatcen
knihvedoueí Fischer, který byl
dopraven do Brna. Tolik pro-
zatím o afére, jejíž rozsah po-
dle úsudku brnenské policie
nebude nijak neobycejný.

o-

Pro 200 K.

V povoznické stáji ve Straš-
nicích byl übit slovenský kocí
pro týdenní mzdu 220 Kc. 46-
letý Michal Forgacze z bánov-
ského okresu na Slovensku.
Mel proraženou lebku, patrne
sekerou.

Forgacz byl prepaden ve
spánku a oloupen o peneženku
ve které mel mzdu vyplacenou
zamestnavatelem v sobotu ve-
cer. Krome penez ukradl vrah
také vysoké rybárské boty. Po-
vozník Mrvík uvedl policii na
první stopu vraha. Udal, že
již v noci na 2. února se do stá-
je vloupal neznámý clovek,
který ukradl Forgaczovi dve
košile, dvoje spodky,jeden pár
snerovacích bot, modré pracov
ní rukavice a britvu francouz-
ského puvodu.

Kapitol ve Washingtonu.
Úspech Šmatrála u žen.

Pred okresním soudem za-
ujala hrdou posici žalobkyne
dama, jejíž rysy prozrazovaly
že to byla kdysi dáma hezká
a pri tom hodne veselá. No,
necht, do toho nám nic není.
Veselost i krása jsou vecí sou-
krornou. Tyto složky však by-
ly prícinou žaloby a je prece
nutné, a 1 TTchom zalistovali v
knize vzpomínek pana šmá-
trala, který je tou dámou žalo-
ván. Pan šmátral je muž, kte
rý se zabývá pozorováním dev-
cat od 10 do 70 roku. Pan
Šmátral má velký úspech u
žen: každá se mu líbí. Pan
Šmátral mel v evidenci dámu
která ho nyní žaluje. Dáma
tvrdí, že pan šmátral kdysi že-
hronil o její lásku a dostal od
ní košem. Dostal prý na ni
potom zlost a kde mohl, vyklá-
dal o ní veci nepekné.

“Slavný soude,” naríká dá-
ma,'“dlouho jsem to trpela. A-
le co je moc, to je moc ”
“Tak, pane obžalovaný, neko-
lik pekných historek jste vy-
kládal o paní žalobkyní ”
Pan šmátral krcí rameny.

“Nejhorší to bylo s temi bo-
tami,” vpadá žalobkyne. “O
tom potom vykládala celá uli-
ce”.

“Tak jak to bylo, povídej-
te.’’

“Pane rado, já prej, když
sem byla mladá, mela jsem
bejt hrozne prístupná mladým
mužum. Ato je velká lež. Já
sem byla z domu moc prísne
držená a nepoznala muže až

I Pri svatbe. To už se ted nestá
jvá. A že prej sem dycky v
mládí chtela od každýho muž-
skýho jedny boty.”

“Boty? Na co boty?”
“Pane, rado, hned to uslyší-

te. Já prej sem mela moc kilo
I mužskejch a ty boty, rozhlašo-
val tuhle pan šmátral, prej

| mne pribejvaly, až prej sem
; jich mela plnou pudu. Když

I prej sem se vdala, tak prej
• sem ty boty na pude zavrela a
i rekla: kdo ví, k cemu prej ne-

; budou dobrý ”
“Jen k veci, nac vypravovat

í takové dlouhé ihstorie o bo-
-1 tách ”

“Pane rado, to byste potom
tomu nerozumel. A tak potom
pan šmátral povídal po smrti
mýho muže, že sem už odkvet-
lá, že už mužský svou krásou
netáhnu. A potom prej sem
mela pudu otevrít, boty snášet
a dávat každýmu mužskýmu,
jenom abych nekoho nachyta-
la. Toho já sem nemela nikdy
zapotrebí, aby se ted vykláda-
ly o mne takový historie. Já
sem pocestná ženská a nesnesu
aby se mne sahalo takovým
zpusobem na cest.

“Pane šmátrale, co tomu rí-
káte?”

“Já sem to, prosím nevymy-
slel. Já sem to slyšel jenom od
jednoho kamaráda. To je ta-
ková pátá lije ”

Jo, vážený pane, když už
takového neco slyšíte, tak si
to máte nechat pro sebe a ne-
rozširovat dál takové pomlu-
vy. Máte 100 Kc pokuty ne-
bo 24 hodin a útraty zaplatíte.
Prijímáte?” Pan šmátral po-
krcil rameny na znamení sou-
hlasu. Potom prohodil pro se-
be: “Jo, nejni šprochu, aby
na nem nebylo trošku prav-
dy.”

o

Co je žena?
Pan Bufka si precetl, že clo-

vek rozložen chemicky, není
vlastne nic víc, než pár pytlí-
ku soli, nekolik kilo cukru,
kousek železa, neco škrobu a
nejaký ten tuk a když o tom
rozjímal, propadl hluboké me-
lancholii.

“Tak se na ten svet podívej-
me. Pár pytlíku soli si votví-
,rá hubu na kilo cukru, kyseli-
na máselná se vztahuje zaseje
na jinou kyselinu, železo by
potrebovalo prachy a uákej
ten škrob je zaseje nechce pu-
stit, járku, dete na kolo. Do-
ma mi žena nadává a co je že-
na? Nákej ten dusík, kyslík,
uhlohydrát —a vod uhlohy-'
drát —a vod uhlohydrátu si
nechám nadávat? Ne!”

Pan Bufka se odebral do ho-
spody a pil pivo za pivem. Po-
vídá hostinskému: “Ty si my-l

slíš, kdo ví co nejsi. A dyby te
rozložili a prodali v pytlíkách,
dostali by za tebe sedumdatri-
cet korun vosumnáct halíru,
podle posledních cen na praž-
skej plodinovej burse!”

Ale hostinský nesouhlasil s
panem Bulkou v názorech, z
ceho se clovek skládá. Hájilt
divoce názor všech hostin-
ských, že clovek, který si dá
patnáct piv, musí mít v sobe
nejméne tolik liber, aby tech
patnáct piv mohl taky zapla-
ut. Tomu se pan Bufka musel
srdecne zasmát: prohlásil, že
kdyby ho ted chemicky rozlo-žili, nenajdou u neho ani koru-nu.

Když hostinský privedl poli-
i Cistu, pokoušel se ho pan Buf-

?*®kat výkladem, že nebylo
slýcháno, aby kyselina máslo-
vá platila jiné kyseline sádlo-
vé 15 piv. Ale setkal se s hlu-
ookým neporozumením a tu se
rozlítil a zacal kricet, že se dá

| chemii a pak ze železa z ta-
! kovejch policajtu bude delat
: Kliky k jistým soukromým
místnostem. Ponevadž se pri

I tom pokusil násilným ruky
jvztažením znemožniti úrední
j výkon to jest své predvedení
ocitlo se nekolik tech pytlíku
•soli, nejaký ten cukr, tuk žele-

| a Pno a škrob pred soudem
f pro verejné násilí. Prokázav,

ze byl naprosto opilý, byl pan
;Butka odsouzen pouze pro pre

I stupek opilství do tuhého veze-
jní na 6 týdnu a nepodmínecne.

o

American zatcen v Praze.
Pražský “Polední list” pri-

náší tuto zprávu: Pred váno-
cními svátky prijel do Prahy
asi JOletý muž, jménem V.
Prijel ciziny, podle jeho u-
dání z Ameriky. Tam se pohy-
boval mezi gangstery, aby prv
studoval pomery v americkém
podsvetí. V Praze navázal sty-
ky s úrednicí jistého bankov-
ního závodu, jehož aféra vyvo-
lala v poslední dobe znacný
rozruch v pražské verejnosti.* -

'

Konecne se s onou úrednicí o-
ženil. Posledne bydleli na
Smíchove.

Asi pred tremi týdny šel pan
V. se svoji novomanželkou a

| bratrem Panskou ulicí. Na u-
! lici byli zastaveni detektivy
| státní policie a predvedeni do

1 zpravodajského oddelení stát-
jlll policie. Tam podrobeni
hned podrobnému výslechu,

í Zjistili jsme, že zpravodajské
[oddelení nechalo zatknouti V.,
] ponevadž je duvodne podezre-
lý z vyzvedacství.

Z duvodu státní bezpecnosti
i nemužeme o záležitosti refero-¦ vat, dokud nenabude konkret-
l nich forem. Muž, o nejž jde,

je znám v úzkém kruhu prátel
! a známých pode jménem
i “gangster.”

Státní policie venovala prí-
padu tomu zvláštní pozornost.
Jedine na její prání, abychom
nerušili prubeh vyšetrování,

i jsme opustili od publikování
í celého prípadu. Zatcený V. i
jse svou paní je nyní už na Pan-

í kráci ve vyšetrovací vazbe.
I Vyšetrování vede dr. Vlk.

o

Nemci na Hranicích naríkají
na pokles koruny.

Ve financních kruzích Ber-
lína panovala úzkost nad zprá
vámi z míst na ceskosloven-
ských hranicích a delníci, trpí
velké ztráty úpadkem hodnoty
csl. koruny.

Bylo prohlášeno, že koruna
se nabízí ku koupi za neslý-
chané nízkých cen a že nej-
vyšší kursy na burse nemají
vlivu na skutecný stav obcho-
dování v csl. mene. •

Nemci kterí pracují v Cesko-
slovensku, kde jsou placeni v
korunách, ale žijí v Sasku, jsou
prý postiženi nejvíce, cesko-
slovenské banky prý prodáva-
jí marky pod záminkou, že
nejsou již nemeekvm platid-
lem.

Behem nekolika minulých
dnu, bylo oznámeno, bylo ne-
možno vyme niti koruny csL za
marky bez ztráty alespon 25
proc. Pohranicní narízení ne-
dovolují nemeckým delníkum
aby si nakupovali zásoby v
Ceskoslovensku, a odnesli si je
domu do Nemecka.


