
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-
icí: 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.
3 ..odbývá 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
místopreds. J. Kreml, taj. J. L.
Cermák, 810 N. Milton Ave.,

pokl. L. šoul, právník Karel
Novák.

Ceský Delnický Stav. Spolek
c. 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. Heimiller.

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., K. Matoušek
taj., Jar. Cermák, pokl., Jan
Cermák, výp. taj., F. Cada, vý-
bercí Vánocního fondu, K. J.
Novák a E.F. Dobíhal, právníci
Pravidelné schuze každý pá-
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
c. 1527 Cherry St., v Sokolské
Budove, Curtis Bay, Balto. Md.
V. Kozlík, pred., F. 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*
wardy odbývá mesícní schuze
1 pátek v mesíci v 8 hod. vecer
ve své místnosti 838 N. Chester
ul. Preds. E. škrábek, taj. J.
Kára, 801 N. Luzerne Ave.,
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. vecer
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. Picek, 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,7ll N. Collington Av., pokl.
K. Peterka, duverníci: J. Petr,
J. Ryneš, 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.
ve školní budove. Preds. V. Ko-
zlovský, 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-
oosud 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-
jík, 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. Sokolky. 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. ceské
Svob. Školy, Ashland a Glover
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.
Curíey 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., taj. Fr. Ružicka.
2943 W. Belmont Ave., úcet.
E. Lopata, 816 N, Rose St. Do-
pisy laskave zasílejte na ta-
jemníka 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. Picek 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.

Tajemství stárnutí.
V Praze zemrel profesor o-

becné biologie a experimentál-
ní morfologie na Karlove uni-
versite, Dr. Vlád. Ružicka, u-
cenec svetového jména. Zem-
rel ve veku 64 let. Celý svuj
život venoval bádání o príci-
nách stárnutí, hledaje proti ne
mu léku. Ve chvíli, kdy umí-
ral, ocekával prý, jak psaly li-
sty, od posledních pokusu, ko-
naných jeho spolupracovníky
v Biologickém ústavu, konecný
výsledek své práce!

* o
Vzpomínková slavnost.

23. a 24. cervna bude se ko-
nati v Nových Zámcích oslava
vítezného odražení útoku ma-
darských bolševiku na Sloven-
sko. 21. cervna bude odhale-
na pametní deska na železnic-
ním moste, pri nemž padl hr-
dinský podplukovník J. Jelí-
nek. 23. cervna vecer po uví-
tání hostí bude v sokolovne u-
sporádána slavnostní akade-
mie. 24. cervna bude odevzdán
verejnosti pomník na hrbitove
a budou odhaleny pametní de-
sky.

Divadelní bída.
Noviny lící težkou situaci

ceskoslovenského herectva. Na
valné hromade Svazucsl. he-
rectva bylo verejne žalováno
na neudržitelné pomery, s
predsednické tribuny bylo po-
ukazováno, že ceskoslovenský
herec prožívá dnes své nej tež-
ší chvíle. Uveden byl prípad
dramatické umelkyne, která s
dítetem žije na 300 Kc mesíc-
ne. Divadelní krise nepostihla
jen malá divadla, ale i divadla
stálá.

V Mor. Ostrave pri predsta-
vení opery “Othello” demon-
stroval veškerý personál diva-
dla. Pri vytažení opony pri
druhém jednání stálo na scéne
150 zamestnancu divadla a
clen divadla Forman precetl
prekvapenému obecenstvu pro
hlášení, v nemž se mimo jiné
praví: “V nekolika dnech má
se naplniti osud tohoto divadla
Všechny naše nadeje selhaly.
Zamestnanci tohoto kulturní-
ho a národního ústavu volají v
hodine dvanácté s tohoto mí-
sta k rozhodujícím cinitelum:
Pomozte nám i naším rodinám.
Dve slova: Kultura a hlad,kte-
rá jsou si v literárních proje-
vech tak blízká, nabývají hro-
zivého významu. Nedopustte,
aby hlad byl jedinou odmenou
ceským kulturním pracovní*
kum. Inscenujeme-li tento ži-
vý obraz, deje se to jen proto,
abychom probudili dobrou vu-
li k okamžité pomoci.

Slavnostne prohlašujeme, že
naše vážná práce bude vám i
všem ostatním nejlepší odme-
nou.” Obecenstvo odmenilo
tento projev dlouhotrvajícím
potleskem.

Mestské divadlo na Kladne
koncí sezónu. Co bude s her-
ci? Za nedlouho ukoncí sezó-

nu jiná divadla. Co bude s her-
ci? Organisace ze všech sil se
snaží ulehciti trpký osud svých
clenu, ale chybí to nejduleži-
tejší, zamestnání.

Nové prekvapení: 130 her-
cu 'Arény je bez zamestnání,
nebot divadlo Aréna bylo za-
vreno. Rediteli Arény Fenclo-
vi byl dorucen výmer zemské-
ho úradu, kterým se mu sdelu-
je, že mu nebyla prodloužena
divadelní koncese. Soucasne
poslalo policejní reditelství zá-
kaz her. V príkazu policejní-
ho reditelství se uvádí, že di-
vadlo neucinilo urcitá bezpec-
nostní opatrení. Reditel Fencl
chtel dokázat, že predložil plá
ny na prestavbu divadla, že
mu byly plány schváleny, ale
že nedostal dosud stavební po-
volení. Pro pokrocilou dobu
se nepodarilo tyto dukazy pre-
dložití a bude o tom teprve
jednáno.

o

Utloukl tchána pestmi do
hlavy.

Ve východních Cechách o-
dehrálo se krvavé drama, jímž
vyvrcholily spory v rodine 60-
letého výmenkáre Rich. Ulri-
cha z Kaclérova ve východních
Cechách. Mezi starým rolní-
kem a jeho zetem 341etým Vá-
clavem Matoušem vznikly ne-
shody pro peníze a ruzné ma-
jetkové otázky, zvlášte postou-
pení polností, které nechtel
Ulrich dáti své dceri, žene Ma-
toušove za veno. Spory trvaly
radu let a neminuly bez neko-
lika soudních rízení, takže pro
past mezi tchánem a zetem se
neustále prohlubovala, ba zrne
nila se v neprátelství na život
a na smrt, takže život v rodine
Ulrichove a Matoušove byl pra
vým peklem, zvlášte když obe
rodiny musily žiti pod jednou
strechou. Ulrich byl zmínené-
ho dne nalezen ve svém vý-
menku mrtev. Ležel v posteli
v tratolišti krve a na hlave mel
cetné stopy po pádných ra-
nách, jež byly bezprostrední
prícinou jeho náhlé smrti. Po-
dezrení padlo ihned na zete
Matouše, který byl také sku-
tecne brzy dopaden v blízkém
hostinci. Hned pri prvním vý-
slechu se klidne, ba cynicky do
znal, že tchána zabil po velmi
prudké hádce. Rozcílil se tak,
že nevedel, co delá, a v tomto
vzteku srazil tchána na lužko
a tam mu zasadil spoustu pád-
ných ran, až mu zustalo pod
rukama ležet bezduché telo
starcovo. Matouš byl dodán do
soudní vazby.

o
Zahranicní obchod

Ceskoslovenska
stoupl v breznu o 33 procent.
Celkový obrat jeho dosáhl cást
ky 1,203.5 mil. Kc. Dováží se
do CSR. nyní více surové vlny,
surové bavlny, surových koží,
také len, konopí, jutu a zboží z
nich, hedvábí a hedvábné zbo-
ží, surové obecné kovy. Na
vývozu má úcast hlavne pru-
mysl železárský, vlnárský, kon
fekcní, lnárský, strojarský a
sklárský, ze surovin pak dríví
a uhlí.

Šílenci.
Slletý krejcovský mistr An-

tonín Hájek v Horních Pocer-
nicích v náboženském šílenství
stejne staré manželce Josefe
usekl s jejím svolením sekyrou
pravou ruku v predloktí, kon-
cetinu ukryl na dvorku, nacež
se zranenou se modlil do rána.
V 6 hodin šel pro lékare dr.
Josefa Kudrnovského. K léka-
ri prišel klidný a žádal, aby ja-
ko svedek šel do jeho bytu po-
depsat jakousi významnou lis*
tinu. Lékar konecne vyhovel
a ve svetnici našel težce zrane-
nou ženu, sedící u stolu se zkr-
vaveným pahýlem ruky a ctou-
cí v bibli. Ku podivu krev z
rány nevycházela. Prípad byl
v té chvíli ješte naprostí temný
a lékar jal se zranenou ošetro-
vati. Muž mu v tom bránil a
durazne lékare vyzýval, aby
venoval pozornost listine na
stole. Pri tom ukázal na papír
s nejasným prohlášením, že
“jeho lože je cisté” a bibli, le-
žící vedle papíru, rozevrenou
v místech s textem “Naše lože
je cisté”. Lékar znal manžely
jako podivíny a lidi nábožen-
sky výstrední; pochopil, že se
tu stal v zatemnení mysli hroz-
ný cin a oba übožáky žena
byla naprosto nevšímavá —dal
v pruvodu policejního revisora
Samka dopravit autem do vše-
obecné nemocnice v Praze. Za-
tím co zranená byla ošetrová-
na na chirurgické klinice
Schlofferove, pri cemž si pro-
zpevovala nábožné písne a
zrejme necítila bolest, byl Há-
jek, isolovaný v policejní ne-
mocnicní strážnici, zachvácen
novým návalem náboženského
šílenství. Zpíval žalmy a mlu-
vil o tom, že je prorok. Stav
obou übožáku zkoumal policej
ní lékar a zjistil, že jsou oba
šílení a nebezpecní svému oko-
lí, kázal je dopravit do ústavu
v Bohnicích. Manželé mají 3
deti, z nichž 191etý synek byl
blízek smrti. Pokud bylo lze
výslechem zjistiti, zanášeli se
Hájkovi myšlenkou na krvavou
obet, již by se ocistili. Byli
cleny státem neuznané církve.

V Petrivaldu na Tešínsku
se otrávili manželé Niecovi.
Pred nekolika dny zemrel za
príznaku otravy veronalem
muž a nyní byla do nemocnice
se stejnými príznaky priveze-
na jeho žena, 461etá Eva Nie-
cová. Nemohla již být zachrá-
nena a také zemrela. Zjistilo se
že oba manželé byli nábožen-
sky velmi podivní. Žena krát-
ce pred svým otrávením rekla
známým, že mrtvý muž jí dal
znamení, že dosáhl vecné bla-
ženosti. Smluvili se prý, že
muž zemre první a upraví pak
své žene cestu na vecnost. U-
verila a otrávila se.

O

Návrat.
Pred tremi roky se vrátil do

svého domova Veselícka u Lip-
níka kamenický pomocník,
Ambrož Kopecek, který byl za
války zajat, zustal pak v Ru-
sku, když byl pekarem, komi-
sarem, lovcem ryb a jiným. O-
ženil se tam a delší dobu byl
nezvestným, takže jej rodice
považovali již za mrtvého. Po
té se však vrátil z Ruska i s
manželkou, která si u nás brzy
dobre zvykla a velice se jí tu lí-
bilo, ac její manžel nevydelává
lehce peníze na obživu. Nyní
byla obec Veselícko prekvape-
na dalším návratem nezvestné-
ho obcana J. Vlese, který byl
od r. 1916 považován za mrtvé-
ho. Cítí se nyní rovnež ve
svém nynejším domovu neoby-
cejne štasten.

o
Co se stane s plnými sklady

obilí.
Na všech ceských plodino-

vých bursách jeví se nálada
vyckávací. Vyckávají s prode-
jem zemedelci a vyckávají s
nákupem mlýny. Zemedelci
snaží se uhájiti docílené ceny,
zejména ceny chlebového obilí
a mlynári naopak snaží se sice
již znacnejších zásob obilí na
prodej, ale na trh tlací se svou
velikostí uskladnené zásoby
svou velikostí uskladnené záso-
by žita a pšenice, intervencne
vykoupeného. Proslýchá se,že
techto uskladnených zásob
chlebového obilí jest tak znac-
né množství, že bude nutno
co nejdríve rozhodnouti, co s
ním: Zdali se má zkrmovati,
nebo užiti pro lidskou výživu.

o
Objev farské knihovny z doby

pred Koniášem.
Na pude dekanství v ces-

kých Budejovicích byla nale-
zena pri cistení stará knihov-
na. Bylo vní pul druhého sta
dobre Zachovalých knih, obsa-
hujících i rukopisné poznám-
ky. Bylo zjišteno, že knihov-
na pochází ze šestnáctého sto-
letí, tedy z doby pred Koniá-
šem. Jsou to vetšinou vedecké
tisky. Knihovna bude vycište-
na, dukladne prozkoumána a
porízen její katalog.

Otec zavraždil slabomyslnou
dceru.

Ve svém vlastním domku v
Lipticích u Duchcova zavraž-
dil dne 17. dubna ráno 591etý
hornický pensista Matej Kubi-
sta bestiálním zpusobem svou
191etou dceru. Oznamuji se ty-
to podrobnosti: Kubista je
vdovcem a již delší dobu žije
ve spolecné domácnosti s druž-

Neblahým dedictvím z
manželství Kubisty zustala 19
létá dcera Kveta, úplne slabo-
myslná. Devce bylo delší do-
bu v ústavu, odkud bylo prede
dvema mesíci propušteno pro
nával jiných, ošetrení potreb-

chovancu. Lékari roz-
hodli, že stupen slabomyslnosti
Kvety Kubistove není tak vy-
soký, aby nemohla zustat v ro-
dinném prostredí. Dcera stala
se príteží otce i jeho družky a
tak nastaly v domku Kubistove
casté hádky a ruznice. Zvláš-
te družka byla zaujata proti
slabomyslnému devceti a neu-
stále Kubistu pobízela, aby u-
cinil nejaké opatrení a devce
prišlo z domu zase pryc. V Ku-
bistovi uzrál zvláštní plán
zbaviti se devcete za každou
cenu, treba i vraždou.

Nabrousil si velkou sekeru,
pristoupil ze zadu k nic netuší-
cí dceri Kvete a po velkém roz-
machu zasadil ji prudkou ránu
sekerou do temene hlavy. Dev-
ce skleslo k zemi smrtelne ra-
neno. Otec-vrah stál nad svou
obetí ylastní dcerou, a když
videl, že ješte dýchá, sehnul se
a stiskl jí hrdlo tak, že brzy
vydechla naposledy. Celému
vražednému výjevu prihlížela
družka Kubistova, aniž by ne-
jak muži bránila a devceti pri-
skocila na pomoc. Kubista i-
hned po vražde šel na cetnic-
kou stanici v Lipticích, kde ce-
lý cin podrobne vylícil.

o

Bývalý pražský arcibiskup, dr.
F. Kordác, zemrel.

V pražské nemocnici Milo-
srdných bratrí zemrel bývalý
pražský arcibiskup dr. Franti-
šek Kordac. Dožil se 82 roku.
Churavel od zacátku r. 1934.

Narodil se v Seleticích u Ji-
cína v Cechách. Byl nejprve
kaplanem v Liberci, pak byl
povolán za rektora knežského
semináre v Litomericích.. Roku
1919 byl povolán za profesora
filosofie a fundamentální theo-

na bohovednou fakultu
ceské university pražské. Dne
16. zárí roku 1919 jmenoval
papež Benedikt XV. dra. Kor-
dace arcibiskupem pražským.

Arcibiskupského úradu se
vzdal 1931 pro chorobu a stá-
rí. žil od té doby na zámecku
v Dolních Brežanech u Zbra-
slavi, který patrí ke zboží ar-
cibiskupství pražského. Ná-
stupcem jeho na arcibiskup-
ském stolci se stal dr. Karel
Kašpar.

• o

Kamzík zvítezil nad turistou.
Turista František Bartoli z

Moravské Ostravy zažil ve Vy-
sokých Tatrách na Lomnickém
štítu podivné a vzrušující do-
brodružství. Sestupoval po
skalní stezce ve výši 2400 me-
tru, Najednou se na stezce ob-
jevila skupina kamzíku, kterí
vybehli ze skalní soutesky.
Nejstatecnejší kamzík, vudce
kamzicího stáda, postavil se na
stezce proti prekvapenému tu-
ristovi, zlostne dupal, srst na
zádech se mu zježila a zrejme
projevoval bojovný úmysl pro-
ti turistovi, kdyby chtel pokra-
covati v ceste. Turista se po-
kusil zastrašiti kamzíka foto-
grafickým aparátem, ale zví-
re vytrvalo ve své bojovné po-
sici. Pul hodiny tak stáli pro-
ti sobe kamzík a turista. Na
konec nezbylo turistovi, když
nechtel riskovati pád se skalní
steny, vrátiti se jinou cestou.

o
Odyssea alžírského Araba

v Ceskoslovensku.

Prerovským cetnictvem zat-
cen byl v Dluhonicích u Prero-
va 341etý francouzský státní
príslušník v Alžíru. Nemel po-
trebného pasu ku pobytu na
pude ceskoslovenské republiky
a živil se žebrotou. Životní o-
dyssea Araba Mohamedana
Malka je velmi zajímavá. Za
svetové války bojoval na fran-
couzské fronte proti Nemecku,
byl zajat, v Nemecku se ako-
domoval, zarídil si tam obchod
a docela dobre se mu vedlo.
Hitlerova vláda však si ho po-
všimla a vypovedela ho za hra-
nice ríše. Byl eskortován do
Ceskoslovenska, tam se kratší
dobu uplatnoval jako cirkuso-
vý artista, pak byl ale propuš-
ten, nacež se zacal živit žebro-
tou. Má v úmyslu se vrátiti
pres Rakousko do Francie a
domu do Alžíru.


