
Ruzné.
Francouzská policie zat-

kla špiona, jenž kupoval fran-
couzská vojenská tajemství a
prodával je Nemecku. Získá-
val své informace pomocí do-
pisu, které byly stylisovány ja-
ko dopisy milencu, Jeden z je-
ho agentu byl rovnež zatcen.

Tajná policie pravila, že
zatceným špionem je Stanislav
Krauss, bývalý polský dustoj-
ník. Jeho vyznání vedlo k zat-
cení kpt. Frogea, francouzské-
ho armádního dustojníka.

Ackoliv úrady dríve mluvily
o “nemecké špionážské orga-
nisaci,” naznacily, že se tento-
kráte jedná o tlupu vyzveda-
cu, jako v prípade americké
dvojice, známých to manželu
Schwitzových z New Yorku.

Polák byl zatcen na paríž-
ské ulici v okamžiku, kdy pre-
dal balícek bankovek fran-
couzskému dustojníkovi od
kontrašpionážní služby. Schuz-
ka v Tuileries byla ujednána
pomocí dopisu s podpisem
“Germanie”, v nemž slova pl-
ná lásky a nehy zahalovala
pravý jeho smysl.

Krauss byl sledován delší
dobu cleny tajné služby, kterí
zachytili insert, v nemž byly
slibovány lehko vydelatelné
peníze státním úredníkum a
armádním dustojníkum.

Kapitán Forge byl zatcen v
Belfortu, opevneném meste ne-
daleko franko-nemeckých hra-
nic. Byl v podezrení již delší
dobu. Policie prohlašuje, že
cinnost Kraussova byla zemi
daleko nebezpecnejší, nežli
rejdy tlupy, k níž patrili Ame-
ricané.

V Nottingham, Anglie,
tvrdil, že belgický král nebyl
usmrcen neštastným pádem, a-
le byl zabit úderem do zadní
cásti lebky, v tamnejším klubu
plukovník Graham Seton Hut-
chinson, spisovatel.

Úrední zpráva o neštastné
nehode jest prý klamen. Král
nebyl na osudném výlete samo-
ten, neb mel kolem pasu upev-
nený turistický provaz, což prý
nikdy horolezce,když jest sám,
nedelá. Také polní obzorka
zabitého panovníka byla nale-
zena tri sta yardu daleko od
mrtvoly a na této nebylo ani
stopy po nejakých odreninách,
které by jinak pri pádu se ská-
ly byly nezbytností.

Král uderen byl ze zadu do
hlavy to jest prý známo v celé
Belgii, ale nikdo si netroufá o
tom mluviti. Jest známo, že byl
král proti válkám a nechtel se
podíleti na francouzském spik-
nutí, jehož cílem bylo napade-
ní bezbranného Nemecka, pra-
vil Hutchinson jaksi zastrene,
ac jinak nepraví, kdo má vlast-
ne atentát na svedomí.

Armáda Ibn Sauda, arab-
ského vladare, který králuje
neodvislé zemi Saudi Arabia,
porazil vojsko svého odpurce
Imana Yahija, z Yemenu a do-
byl zemi svého neprítehe. Oba
kmeny válcily na hranicích dr-
žav v západní Arábii již neko-
lik mesícu.

Britská vláda ucinila kroky
aby ochránila britské zájmy
proti Ibn Saudove výboji.

Francouzské a italské úrady
ucinily podobne.

Ibn Saud, vynikající arab-
ský válecník, jemuž se poda-
rilo sjednotiti mnohé arabské
kmeny, napadl svého hlavního
odpurce Yahiju, válecnými lé-
tadly, obrnenými automobily a
ukázneným vojskem. Praví se,
že moderní delostrelectvo
potopilo nekolik lodí svého od-
purce v prístavu Hodeihda be-
hem válecné srážky.

Liga národu jmenovala
tríclenný výbor, který bude rí-
diti plebiscitní volbu v saar-
ském území, jíž se má rozhod-
nouti další osud tohoto prumy-
slove duležitého údolí na hra-
nicích Nemecka a Francie. Vol
ba bude provedena príštího ro-
ku.

V plebiscitním výboru nalé-
zá se také Sarah Wambaugh v
Cambridge, Mass. Druzí dva
clenové výboru jsou prof. Bin-
do Galii, predseda apelacního
soudu v Janove v Itálii a soud-
ce nejvyššího soudu holand-
ského, L. A. Nypel. .

Obyvatelstvu saarské pánve
budou pri plebiscitu predlože-
ny tri otázky. První bude, zda-
li si obyvatelstvo preje, aby je-
ho území bylo opet vráceno Ne
mecku,, jemuž pred skoncením
svetové války patrilo; druhá o-
tázka bude, preje-li si obyva-
telstvo, aby saarská pánev zu-
stala nadále pod protektorá-
tem Ligy národu; tretí a po-
slední otázka bude se týkati
francouzské annexe tohoto ú-
zemí, zda-li si je má Francie
pripojiti ke své republice na-
vždy.

Saarská pánev jest bohatá
na uhelná ložiska a velké pru-
myslové podniky.

Polské listy rozepisují se
o zlocinu, který vzrušil nejen
celou polskou, ale i zahranicní
verejnost. V Sieradzi je velký
ústav pro choromyslné, kde
jsou po omderním zpusobu je-
dnotlivá isolovaná oddelení ve
zvláštních budovách. Když
vstoupila ošetrovatelka po
krátké neprítomnosti do velké
místnosti, kde bylo asi 20 paci-
entu, spatrila, že jeden z paci-
entu se chová jaksi podezrele,
že si s necím hrál a rychle to
pred ní ukryl. Jata podezre-
ním, pristoupila k nemu a vy-
nutila si vydání ukrývané hrác
ky. Ke své hruze zjistila, že
pacient si hrál se dvema lid-
skýma ocima. Z pocátku ne-
vedela ošetrovatelka, co delat,
pak však povolala pomoc a za-
hájila pátrání, odkud oci jsou.
V menší prilehlé místnosti u
spolecného sálu našla pak na
podlaze nehybnou postavu dru
hého pacienta. Jeho tvár byla
krví zbrocená a hluboké bez-
vedomí zbavovalo neštastníka
bolestí. Bylo zjišteno, že ne-
štastníkovi byly vyloupnuty o-
be oci. Pacient, který si hrál
s ocima, zavedl kamaráda do
komurky a tam mu lžící vylou-
pl obe oci. Hrozný zpusob,
jímž byly vyloupnuty obe oci,
privodil tak težké zranení, že
na záchranu nebylo pomyšlení.

Pri obrovském požáru ve
vsi Pawlowicze v Polsku, nale-
zlo smrt v plamenech osm o-
sob. V dobe požáru panoval
vítr a ten ohen rozdmýchávali
tak a prenášel horící oharky se
stavení na stavení, že za chvíli
bylo plameny zachváceno 90
vesnických obydlí. Ty shorely
do základu a nimi také rada
hospodárských budov. Vesni-
cané snažili se všemožne polo-
žití hráze dalšímu šírení se dra
vého živlu, lec marne. Jak
zmužile si lidé pocínali pri pra-
cích záchranných a hasicích, o
tom též svedcí, že prišlo pri
tom k popálení a k poranení
dalších 20 osob.

Druhé velké neštestí se pri-
hodilo v osade Kuczoby u Bod*
zanowic v okresu Oleszno, na
hranicích polsko-nemeckých.
Tam v plamenech zahynulo o-
sm osob, z toho pet dítek. Tato
tragedie byla zavinena neštast
ným zlozvykem pašování alko-
holu. Jeden pašerák prinesl
nekolik mechýru naplnených
alkoholem. Jsa dlouhou ces-
tou unaven, položil mechýre
blíže ohne. Alkohol explodo-
val. Byli zabiti všichni, kdož
se v oné chalupe nalézali.

Pri výrocních závodech
bežcu, jež ve Varšave byly,
došlo k neocekávanému pre-
kvapení. Behu zúcastnilo se
430 bežcu z celého Polska. Ví-
tezství dobyl až dosud zcela
neznámý bežec Josef Nola,
clen Sokola v Poznani. Nola
übehl osm kilometru v 24 mi-
nutách a 50.6 vterin. Po dobe-
hnutí k cíli padl následkem vy-
cerpání sil. Beh se konal za
velkého vedra, které práve v
Polsku panuje.

V Sofii zemrel ve veku
90 let duchovní vudce bulhar-
ských Arméncu, arcibiskup
Štepán Hovagimian na násled-
ky vycerpání po hladovce. Je-
ho týdenní hladovka byla pro-
testem proti usnesení církevní
rady arménské, jímž byl zba-
ven svého úradu. Církevní ra-
da zvolila již také nového arci-
biskupa. Hovagimian byl je-
den z predních církevních hod
nostáru gregoriánské armén-
ské církve. Od roku 1886 až
do roku 1914 byl metropolitou
v rodném meste Izmid v turec-
ké Arménii. V roce 1925 byl
zvolen arcibiskupem armén-
ským v Bulharsku, kde dosud
žije kolem 30,000 arménských
uprchlíku z Turecka, kterí ma-
jí v Bulharsku samostatnoií
správu církevní a školskou.

S jakou lhostejností se
dají v Cíne zjednati lidé k vra-
žde, ukazuje nedávný proces v
Šanghaji s tlupou vrahu z po-
volání. Obžalovaní patrí mezi
clený komunistické organisace
a dávali se najímati k prová-
dení vražd, zejména vražd ze
msty. Tlupa byla podrízena
nácelníku v hodnosti “generá-
la.” Její clenové byli vycvice-
ni velmi dukladne ve strelbe a
musili presne znáti plán mesta
Šanfhaje a jeho okolí. Každá
vražda, provedená podle se-
znamu proskribovaných poli-
cejních úredníku, soudcu a ji-
ných orgánu bezpecnosti, byla
peclive pripravena. Místo vra-
ždy bylo vždy predem peclive
prozkoumáno a zjišteny všech-
ny možnosti úteku. Pak tepr-
ve podle návrhu nácelníka tlu-
py byla vražda provedena. Za
každou zdarilou vraždu byla
pachatelum slíbena premie,
která však nikdy nebyla vypla-
cena.
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Po vyjednávání vlekou-
cím se léta, mezi polskou a so-
vetskou vládou, Varšave se ko-
necne podarilo získati svobodu
pro Antona Maleckiho, katolic
kého biskupa z mogilské die-
cése. Tento prijel z Moskvy
do Varšavy, v doprovodu clena
polského vyslanectví.

Oblecen v rozedraný odev
sibirského sedláka, s botami z
nichž mu vylézaly prsty, 73 let
starý knez byl objat na nádra-
ží papežským nuncio, Msgr.
Francesco Marmaggim.

Malecki byl jedním z kato-
lických prelátu, kterí byli od-
souzeni v Rusku pri soudu ze-
snulého arcibiskupa Cieplaka
v Moskve. Po posledních pet
let žil v zapadlé sibirské ves-
nici Tajga s domorodými Bu-
riaty nuzáckým životem, úplne
odríznut od spojení s ostatním
svetem. Kdežto na 80 polských
kneží trpelo v bolševických ve-
zeních nebo ve byhnanství v
Sibiri, polský tisk ustavicne a-
peloval na papežského nuncio
aby se mu dostala príležitost
vyslechnouti Maleckiho. Nun-
cio odmítl, prave, že knez je
prestálým utrpením tak sesla-
ben, že žije v jakémsi stavu, v
kterém si ani neuvedomuje, že
již byl osvobozen. Rozrušen
zbídacelým stavem v jakém
Malecki byl vrácen ze Sibire,
polský zahranicní úrad pripra-
vuje durazné rozklady v Mo-
skve, aby další uveznení kato-
lictí kneží byli propušteni.

Nedaleko Alexandrie v
Egypte v místech, kde bývalo
staré rímské pole, byl objeven
rímský hrob z I. století. Objev
ucinen byl pouhou náhodou,
když delníci upravovali poze-
mek pro nové hríšte britského
vojska u Mustachových kasá-
ren. Odkryt byl zatím jen kle-
nutý vchod s chodbou, vylože-
nou leštenými prírodními ka-
meny. Stena chodby je pokry-
ta malbami, podél steny táhne
se vlys s velmi dobre zachyce-
nými lidskými postavami, je-
doucími na koních. Nejspod-
nejší cást steny je pokryta ná-
stennými malbami barevnými.
Znalci soudí, že i další neod-
krytá cást hrobky bude úplne
Zachovalá.

Pobreží Austrálie, zvláš-
te u svetoznámých lázní New
Louth a Wales je povestné tím,
že se v techto vodách zdržují
žraloci a jedovatí rejnoci. Jsou
jich celá hejna, takže do znac-
né míry ohromují bezpecnost
koupajících se. Boj proti nim
je bezvýsledný. Nyní zjistil
známý australský ucenec
Roughley, že nej lepší zbraní
proti žralokum a rejnokum je
nepatrný rak, dosahující veli-
kosti neco pres jeden centime-
tr. Je to parasit, který se za-
kousne do masa žraloka a v
pravém smyslu slova jej rozrí-
zne. Trvá to ovšem nekolik
mesícu, ale podle názonTucen-
cu rozmnožení techto raku bu-
de jediným úcinným prostred-
kem proti obtížným morským
dravcum.

Kostel obce Svatého Jana
v Dolním Elsasku má v majet-
ku velmi cenné staré koberce a
gobelíny. Jejich cena predsta-
vuje skutecné jmení, na než je
obec hrda. Když strecha koste-
la vyžadovala opravy, pripadl
tamní farár na myšlenku pro-
dati jeden z kobercu a stržené
peníze venovati na opravu. Fa-
rár brzy nalezl kupce, který
mu za jeden z kobercu zaplatil
15.000 franku. To byla cena
ovšem smešne malá, nebot ob-
chodník ihned koberec prodal
dále museu ve Frankfurtu a to
za 160.000 franku, tedy s vý-
delkem 145.000 franku. Frank
furtské museum koberec nabí-
dlo parížskému Louvru. Paríž
vyžádala si posudek musejní
správy ze Štrasburku. Tam byl
koberec poznán, bylo pátráno,
jak se dostal do musea frank-
furtského a celý obchod byl
odhalen. Obcanstvo zmínené
obce je velmi roztrpceno, že
kostel pozbyl tak cenné ume-
lecké památky a bylo zavede-
no vyšetrování, jež má celý
prípad dokonale vyjasniti.

Pro sesílení nazistské ak-
ce proti židovstvu bylo uverej-
neno zvláštní vydání listu “Der
Stuermer” jehož redaktorem
je Nazista Julius Streicher,
clen bavorského kabinetu.

Streicher venoval stran
listu popisu starých pover o ri-
tuálních vraždách israelitu, Ja-
kož i chystanému spiknutí tech
to proti Hitlerovi životu.

Židovský koncil v protestu
kancléri Hitlerovi zaslaném ve
ctvrtek, se odvolává slovy:
“Pred Bohem a clovekem, my

slavne zdviháme protestních
hlasu proti tomuto napadání
víry naší.” Protest praví, že
neslýchaným zpusobem napa-

den je žid a obvinováni židé z
rituální vraždy.

—* Židovské listy v Polsku
prinášejí zprávy o výprave pol
ských novináru do Nemecka.
Nemecká vláda si kladla pod-
mínku, aby v této výprave ne-
byli žádní židé ani polští novi-
nári židovského puvodu. V ce-
le výpravy jako vudce je prof.
Lempicki, šéfredaktor Kurjera
Polskiego a mimo jiné je ve
výprave též šéfredaktor Obar-
ski z polské telegrafní agentu-
ry, která dodává zprávy i pol-
ským casopisum v Americe.

Ve Varšave Stefan Krzy-
woszewski, bývalý reditel trí
mestských divadel, byl poslán
soudem do vezení na tri mesí-
ce za to, že neplatil služné her-
cum ani mzdu divadelním zrí-
zencum. Rozsudek vzbudil v
celém Polsku znacné vzrušení.
Krzywoszewski je nejen pro-
slulým autorem divadelních
her, ale také redaktorem
“Swiat”. Byl prominentní o-
sobou v literárních kruzích
varšavských.

Snuška medu stejne po-
cetných vcelstev nebývá stej-
ná. O prícinách toho jsou vy-
slovovány ruzné dohady. Po-
dle mínení jednech má na vý-
konnost vcel vliv barva úlu.
Toto tvrzení zdá se však býti
vyvráceno praktickým pozoro-
váním. Prumerne stejne po-
cetná vcelstva byla umístena
jednak v úlech barvy bílé, jed-
nak žluté a posléze modré. Pri
zjištování množství sneseného
medu bylo konstatováno, že na
prvém míste bylo vcelstvo z ú-
lu modrých, kde prumer byl o
3 libry vetší, než u vcelstev v
úlech žlutých. Vcely v úlech
žlutých pak prestihly vcely v
úlech bílých pouze o pul libry.
Avšak i v úlech bílých byla
vcelstva, jejichž výkonnost se
vyrovnala vcelstvum z úlu mo-
drých. Nelze tedy tvrditi, že
by barva úlu byla pro kvanti-
tativní výnosnost vcelstev roz-
hodující.

Za nej krásnejší mausole-
um sveta je oznacována palá-
cová hrobka blíže Agry v In-
dii. Zbudoval ji pred dávnými
lety šach Žehán své choti, jež
vyslovila prání, aby hrob její
byl ozdoben krásnou stavbou.
Stavba, ~k jejímuž provedení
povolal Žehán nej lepší stavite-
le, trvala plných 18 let a pra-
covalo na ní 20.000 delníku.
Rozloha stavby merí asi lOOx
100, její vež je 80 metru vyso-
ká. Budova je zhotovena z
mramoru, takže z dálky vypa-
dá jako stavba ze slonové ko-
sti. Mramorové steny jsou vy-
kládány kvety z drahokamu a
polodrahokamu, šach Žehán
chtel na protejším brehu reky
zbudovati také sobe mausole-
um z cerného mramoru. Obe
mausolea mela býti spojena
mostem do poloviny z cerného
mramoru z druhé poloviny z
mramoru bílého., Syn šachuv
obával se však, že otec temito
nádhernými stavbami vyprázd
ní úplne státní pokladnu a pro-
to jej dal uvezniti do žaláre, v
nemž stratil 7 let. Po své smr-
ti byl šach žehán uložen po bo-
ku své manželky. V pozdejší
dobe bylo masoleum vyplene-
no šachovými nástupci a ruz-
nými loupežnými hordami. An-
glie postavila však tuto památ-
ku pod státní ochranu a ulou-
pené drahokamy nahradila
sklenenými imitacemi.

Ve Francii bylo nedávno
vynalezeno sklo, které propou-
ští vzduch a umožnuje ventila-
ci místností bez velkého pruva-
nu. Jest to okenní sklo, které
v jednom ctverecním metru má
asi 2000 malých otvoru, jimiž
muže proudit dovnitr vzduch.
Toto perforované sklo umož-
nuje stálé vetrání a-
niž by pri tom zpusobilo vetší
ztrátu teploty, a vyrábí se v
rozmerech Ix2 m. Lidé, kterí
se bojí pruvanu, ale pres to
chtejí býti ve vetrané místnos-
ti, mohou se z tohoto
opravdu radovati.

Španelsko se honosí nej-
výše položenou horskou silnicí,
kterou nedávno otevreno pou-
žívání. Silnice vede z Grana-
dy do pohorí Sierra Nevada a
je pro své mírné stoupání prí-
stupna všem motorovým vozid-
lum. Konecného bodu silnice
(2970 m) na úpatí vrcholu Pi-
cacho del Veleta se dosáhne a-
si ve dvou hodinách jízdy. Po-
dobne otevrela Francie prístup
do Pyrenejí novou silnicí ve-
doucí z Bagneres de Bigorre
až témer k vrcholu Pie du Mi-
di (2877 m). Silnice koncí ve
výšce 2805 m. Zvlášte nesnad-
nou byla stavba posledních 4.3
km, jež si vyžádala doby trí
let. šírka silnice v tech mís-
tech je 3.5 m a výškový rozdíl,
který bylo nutno prekonat!,
143 m pri až 12%.
Od konce silnice možno dosáh-
nouti vrcholu Pie du Midi úz-
kou cestou asi za 20 minut.

Anglie, ac zdánlive fleg-
matická, pocíná míti obavy o
budoucnost. Francie oznámi-
la zavádení nových bezpecnost
nich opatrení, vzdor své již tak
vysoké militarisaci. Rusové se
pripravují na obe fronty na
východ ina západ. Nemereko
se snaží strhati okovy versaill-
ské smlouvy, zakazující jí zno-
vu vyzbrojení. Japonsko sesi-
luje veškeru výzbroj. Spojené
Státy vyplnují mezery ve svém
námornictvu a letectvu a Itálie
mluví o zvetšení a zmoderniso-
vání své armády. Ani Cesko-
slovensko nezustává pozadu.

V tomto mezinárodním stre-
disku informací,náhlý vznik
závodu militarismu se odborní-
ky pripisuje hlavne dvema prí-
cinám : Okolnosti, že Francie a
Nemecko se nemohly shodnou-
ti ohledne zbrojení; a za dru-
hé, nejistote ohledne úmyslu
Japonska na Dálném východe.

Francie zvýšila behem trí
posledních let své válecné síly
o 65,000 mužu, použivši civilis-
tu na práce, které dríve byly
delány vojáky, a má v úmyslu
zvýšiti tento pocet o 125,000
více prodloužením období pro
odvodní vojenskou službu.

Nemecko, revoltující proti
omezením mírových smluv,
zvýšilo svuj rozpocet na vojsko
a lodstvo pro rok 1934 za
$268,000,000 na $358,000,000,
a svuj letecký rozpocet z $28,-
000,000 na $84,000,000. Ve-
dle toho pridelilo 100 mil. dol.
nazistským úderníkum, které
kanclér Hitler je ochoten od-
zbrojiti, pak-li docílí dohody s
Francií.

Rusko zvýšilo svoji armádu
ve dvou létech ze 562,000 mu-
žu na 678,000 a vetšina této
armády je vypravována na vý-
chod. Japonsko, v lednu 1934,
zvýšilo svoje námorní, pozem-

ní a vzdušné síly o 100,000 mu-
žu ve trech létech, májích nyní

Nve zbrani celkem 456,000 mu-
žu.

Itálie zvýšila svoji sílu ve
dvou létech o 43,000 hlavne v
letectvu a námornictvu, a ac-
koliv její rozpocet na zbrojení
za rok 1934 je nižší, dosažená
úspora je docílena jedine 'še-
trením. Král Itálie, když za-
hajoval parlament, prohlásil,
že Itálie nemá v úmyslu aby
“zaspala” nejaké necekané
nebezpecí.

Polsko zvýšilo sílu své armá-
dy ze 280,000 na 341,000 mu-
žu. Jediné dva národy v Evro-
pe, které vykazují snížení ar-
mádní síly jsou švýcarsko a
Britanie, ale tato nahradila
snížení síly pozemní armády
sesílením námornictva a letec-
tva.

Sesilování zbrojení ve vzdu-
chu hraje velkou úlohu v závo-
dech ve zbrojení u mnoha ná-
rodu. Pokud se daly získati cí-
slice, Japonsko rozmnožilo po-
cet svých aeroplanu ze 450 na
3,324, kupujíc vetšinu své no-
vé výpravy v Anglii a ve Spoje-
ných Státech; Francie má nyní
4,760 válecných létadel, zvý-
šení o 500. Rusko nedávno
zvýšilo pocet svých aeroplanu
na 2700, zakoupením 432 stro-
ju; a Britanie, Itálie, Polsko a
Ceskoslovensko, podobne za-
koupily nová létadla.

Pokud se týce delostrelectva
zde také se zaznamenává sesi-
lování výzbroje, švýcarští ar-
mádní dustojníci potvrzují, že
výroba ve zbrojovkách byla
velmi podstatne zvýšena, a
zminují se zejména o dodáv-
kách del a proti-leteckých pu-
šek i del pro Japonce. Francie
pocala vyrábeti nový druh šes-
tipalcových polních del, které
mají zpusobiti sensaci ve vel-
kém merítku, ješte znacnejší
než když Nemci zavedli své
“Velké Berty” o 75 pal. kali-
bru.

Sesilující svou výzbroj, ná-
rody také venují zvýšenou po-
zornost svým opevnením. Fran
cie dostavela dlouhý retez pev
ností podél hranic Nemecka a
dokoncuje podobný systém na
hranicích Itálie. Belgie, po-
strašená zmarením odzbrojova
cích porad, buduje mocné pev-
nosti podél celé nemecké hra-
nice.

Polsko a Ceskoslovensko bu-
dují opevnení na nemecké hra-
nici, a Polsko také na ruské.
Francouzi tvrdí, že Nemci po-
rušují versaillskou smlouvu zrí
zením aerodromu v odzbroje-
ném pásmu Porýnska, a budu-
jíce zastrelovací šance a pod-
zemní úkryty podél hranic Pol-
ska, kde také budují pevnosti.

Pokud se týce námornictva,
situace nedodává mnoho nade-
jí prátelum odzbrojení. Velká
Britanie vybudovala své lod-
stvo do výše 94 proc. dovolené
jí námorními smlouvami, a Ja-
ponsko do výše 98.5 proc. Spo-
jené Státy mají v úmyslu vybu-
dovati lodstvo v plné jim smlu-
vne povolené síle.

Ba i Švýcarsko se rozhodlo

sesíliti své prirozená opevnení
v Alpách, a jeho rozpocet ob-
sahuje položky pro tyto úcely.

Francie zapovedela prodej
válecného materiálu do cizo-
zemska bez svolení vlády.

j
— V Kolíne nad Rýnem v

Nemecku se staví pro novoman
žely celá kolonie domu. Nebu-
dou tam sice bydlet zadarmo,
ale hodne lacino. Celých 14
dní po veselce budou se smet
zadarmo vozit na tramvajích a
v autobusech. Zadarmo budou
moci do opery a do divadel.
Zadarmo se jim otevrou i mu-
sea a zoologická zahrada.
Skvelý obed jim bude pripra-
ven v nej lepší restauraci, zva-
né “Rýnská terasa”.
kou bude pouze oddací list.

Oznamuje se, že mnoho ne-
meckých mest bude následovat
kolínského príkladu.

Obchodní dohoda mezi
Jugoslávií a Nemeckem, povo-
lující výrobkum obou zemí
prednostní práva, byla pode-
psána v Belehradu. Také by-
la ucinena príznivá dohoda pro
výmenu turistu.

V anglické lékarské ko-
more podala May Mollanby
svou tretí zprávu o svých ve-
deckých badáních, která jsou
oznacována za sensacní. Ba-
datelka tvrdí, že dieta, bohatá
na vitaminy D a na kalcium,
pri níž se clovek vystríhá chle-
ba, chrání zuby pred zkažením
Obiliny, zejména takové, jež
jsou bohaté na obilní zárodky,
považuje Mellanby za škodli-
vé pro zuby. Prohlížela tisíce
detských zoubku a dávala te-
hotným ženám zmínenou die-
tu. Zjistila, že deti techto žen
pak mely mnohem zdravejší
zuby, než jiné deti. K této
zpráve z Anglie nutno pozna-
menati, že anglický ryze pše-
nicný chléb jest jiný, než náš!
Není nemožné, ba je témer
pravdepodobné, že vitamin D,
sestávající z ozáreného chales-
terinu, který podporuje vývoj
kostí, má blahodárný vliv i na
vývoj zubu. Ovšem je nutno,
vyckati dalších vedeckých vý-
zkumu v tomto ohledu, než bu-
de možno ríci, která soucást
chleba je zubum škodlivá. Pres
to však nikdy škodlivý vliv
chleba na zuby nemuže býti
tak znacný, aby požití chleba
jedine zavinilo kažení zubu.
Vždyt je mnoho lidí, kterí sne-
dí znacné množství chleba a
pri tom mají zuby zdravé,
kdežto jiní lidé zase mají zka-
žené zuby, trebaže snedí za
svého života jen málo chleba.
Práve naopak mnozí pro zacho
vání belosti zubu doporucují
pojídati tvrdší cerný chléb.

Ackoli ješte v poslední
chvíli byly spory o válecný

dluh Spoj. Státum, jehožto pla-
cení domáhal se zvlášte mini-
str Herriot,bylo definitivne roz
hodnuto, že se ve veci té neuci-
ní nic, a tak Francie bude dne
15. cervna již po ctvrté svoji
pololetní splátku proste igno-
rovati. Anglie platí malou
cástku jen pro jméno, Francie
pred nekolika mesíci nabízela
ujednání podobné, byla však s
ním odmítnuta. Aby zaplatila
úrok plný, na to není pomyšle-
ní. Nebude tedy platit nic.

Situace tato jest predmetem
vážných úvah ve Washingto-

nu.
V Nemecku vydal staro-

sta mesta Barmenu narízení, a-
by muži ve službách mesta za-
mestnání upustili od dosavád-
ní mody choditi prostovlasí a
zacali nositi klobouky. Živ-

nost kloboucnická jest na mizi-
ne a potrebuje povzbuzení.
Pripomíná, že je to zdravejší,
je-li v parných dnech letních
hlava pred žhavými paprsky
slunce chránena.

Podrobným zkoumáním
složení zubní hmoty bylo zji-
šteno, že u všech normálních
osob obsahuje tato hmota olo-
vo. Obsah olova není ješte
stejný a stoupá s vekem. Nej-
více olova obsahuje zubní
dren, nejméne pak zubní sk:lo-
vina. Také v zubech býlóžrav
cu a masožravcu zjišteno olo-
vo a zároven konstatováno, že
jeho obsah je u masozrravcu
vetší. Pokusy zjišteno, že
množství olova, obsaženého v
zubní hmote, závisí na množ-
ství olova, jež se dostane do
našeho organismu v potrave.

Ohlášení svetového kon-
gresu trpaslíku, který se má
konati letošního podzimu v Bu-
dapešti, vyvolává znacnou po-
zornost. Více než 350 “nej-
menších lidí sveta”, kterí jsou
cinni vetšinou jako artisté, o-
hlásilo již príjezd. Budapešt
bude však jevištem i jiného
rovnež tak nezvyklého kongre-
su, nebot také obri z celého
sveta se tam shromáždí. Prí-
pravy jsou v plném proudu a
presný termín sjezdu bude o-
hlášen co nejdríve.


