
Ruzné.
Polský koncentracní tá-

bor v Bereze Kartuzké zmení
se vbrzku v hrbitov za ostna-
tým drátem. Polský vojevoda
Kositek-Biernacki, povestný plu
kovník z Brešce Litevského, u-
kazuje v nem, jak pilsudcíci
jednají se svými politickými od
purci. Podle zpráv polských li-
stu je v koncentracním tábore
zatím na pet set lidí, ale místa
je tam celkem na tisíc pet set
lidí. Strežení tábora obstará-
vá zatím tri sta policistu. Pro
vezne je predepsáno dvanáct
hodin telesné práce denne, kro-
me too dve hodiny denne tak
zvané státní výchovy. Vyuco-
vat budou poddustojníci poli-
cejní stráže. Na snídaní, obed
a veceri odpadne také trochu
casu,takže veznové nebudou
mít ani osm hodin denne na
vyspání ve svých hanebných
derách. Práce bude velmi na-
máhavá. Vezni budou stavet
silnici Bezery Kartuzské do
Pružan, budou prestavovat zrí-
ceniny kasáren, v nichž jsou ü-

bytováni, a budou kácet lesy.
Pro ukrajinské a polské opo-
sicní intelektuály, kterí jsou v
koncentracním tábore uvezne-
ni, bude zvlášt namáhavá. Pri
tom rozpocet povoluje na vy-

držování jednotlivce osmadva-
cet grošu denne, tedy tolik, ko-
lik se ve Varšave dává v ka-
várne zpropitného. Je to i po-
lovici méne, než se pocítá pro

-vezne v rádném vezení v Pol-
sku. Veznové mohou od svých
príbuzných a známých dostá-
vat balícky s potravinami, ale
nej menším trestem v tábore 33
práve odnetí takových zásilek*

Parížští vedci posuzují
skepticky možnost bakteriolo-
gické válký, o níž se rozepsal
Wickham Steed v cervencovém
císle anglické revue “The nine-
teenth Century”. Jsou toho ná-
zoru, že k pokusum, jež autor
clánku uvádí, pravdepodobne
vubec nedošlo. Namítá se, že
bacily se nemohou takovou ry-

chlostí pohybovati, jak se tvr-
dilo a že pozbývají své síly po

doteku se vzduchem. Choro-
plodná telíska nemohla by býti
rozširována bez vzbuzení po-
zornosti. Robert Debré, prof.
bakteorologie parížské lékar-
ské fakulty, soudí, že je zcela
dobre možno, že Nemci pojali
pQdobné plány, ale zduraznu-
je obtíže a nebezpecí spojené s
jejich provádením. Bacily by
mohly býti shazovány s létadel
pomocí nejakých težkých pred
metu, které by byly jimi napl-
neny, avšak nikoli pomocí
bomb, jichž teplota by zpuso-
bila výbuch a znicení bakterií.
Lec i kdyby se podarilo rozší-
rit! epidemii, je naprosto ne-
možno omeziti ji na neprátel-
skou linii, nehlede k snadno
proveditelným odvetným opa-

trením. Profesor Debré verí, že
pravým úmyslem nemeckého
generálního štábu je zastrašiti
civilní obyvatelstvo vyhrožová-
ním ciny, jež pravdepodobne
nikdy nebudou uskutecneny.

Nové Mrtvé more bylo ob-
jeveno, které je odlišné od ono-
ho* v Palestine, není otevreno
obloze a v jeho temných vo-
dách není živoucího tvora. Jest
híuboko v mori mezi Abrab-
skem a Indii. Do hloubky asi
50 až 100 stop pod hladinou
voda se hemží morským živo-
tem. Pod touto úrovní život
neexistuje. Tento objev byl u-
cinen výpravou financovanou
zesnulým, Sirem Murrayem, a
její velitdjSjposlal novou zprávu
do Londýna. - Vyslovil názor,
že nedostatek života v hlubších
vodách se muže vysvetíiti prí-

tomností petroleje, který po ti-
síciletí se prolíná ze zeme do
more. dále ucinila ji-
né objevy, jež mají potvrditi
domnenku, že tato cást oceánu
se nalézá pod potopenou pev-
ninou nekdejšího Gonwanalan-
du, neboli Lemurie, vlasti o-
brovských šupinatých ješteru,
kterí zmizeli, když zeme se na
onech místech propadla—snad
následkem sopecné akce
pred nekolika miliony let.

Stále se rozrustající pocet
automobilových neštestí, zej-
ména v nedeli, byl prícinou vel-
kého srocení obyvatel paríž-
ského predmestí Cachan. As
1,500 obyvatel se postavilo do
hlavní dráhy tak, že autoisté se
museli hromadne vraceti. Po-
hnevaný lid volal na sportovce:
" “Neprejeme si více, aby na-

še dítky byly zabíjeny. Nepla-
tíme dane pro takový sport.”

Teprve když zacala polici©
s demonstranty vyjednává ti,
byla cesta uvolnena.

Zvláštní policejní ceta ale
prísne dohlížela, aby autoisty
dodržována byla traficní narí-
zení. Zmínenou osadou projí-
ždely totiž stroje nedovolenou
rychlostí, tak že v jmenovaném
predmestí bylo v šesti mesících
usmrceno 28 osob a jiných 39
povážlive zraneno.
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Podle zpráv švýcarských
listu, podali nemectí prumysl-
níci kancléri Adolfu Hitlerovi
memorandum, -v nemž se do-
máhají okamžitého snížení ne-
mecké marky o padesát pro :

cent. Za tímto požadavkem
stojí Krupp i Tyssen. Listy u-
verejnují úrední bilanci nemec-
kého obchodu. Za mesíc cer-
ven dovezlo Nemecko víc kovu,
než za celý rok 1933. Jenom
železa dovezlo Nemecko 800,-
000 tun, zinku 20,000 tun, ni-
klu 8,000. .

'

V sousedství Niortu ve
Francii na venkovském statku
pri mlácení vybuchl parní ko-
tel a pobil osm mlatcu. Pak se
vznalo obilí a celý statek vy-
horel.

V Budapešti, Madarsko,
tricet kapesních zlodeju bylo
zatceno policií restaurantu,kde
odbývali výrocní schuzi spoje-
nou s banketem. Policie prav 1

,

že zjistila, že kapesní zlodeji a
kapsári celé Evropy mají pra-
videlnou organisaci a obcas se
sejdou a pojednávají o zme-
nách a potrebách v jejich ‘in-
dustrii”.

V rozmluve se zástupcem
Londýnského listu “Daily
Mail” Hitler dokazoval, že zá-
ležeti-li bude na Nemecku, ni-
kdy k válce nedojde. “Zeme
naše,” rekl, “má hlubší vedomí
o bíde válkou zavinené. Pade-
sát devet procent clenu naší
národní administrace má osob-
ní zkušenost’ o hruzách války
a ví, že tato jest hruznou kata-
strofou.”

Jest to vyzkoušeným pre-
svedcením Nazi híhutí, že vál-
ka neobštastní nikoho ale že
prinese všeobecnou zkázu. Rok
1918 byl nám naucením a vý-
strahou.

Nemecku nynejší problémy
nemohou rozhodnuty býti vál-
kou. My chceme jenom, aby
nynejší hranice udrženy byly.”

Dále rekl, že opet presved-
coval Francii, že jakmile roz-
hodnut bude plebiscit o Saar-
ském údol# že nebude dálšího
rozporu mezi Francií a Nemec-
kem.

Zminuje se o výroku Stanley
Baldwin, prvního ministra An-
glie, jenž v parlamentu dal se
unésti zvoláním, že hranice An
glie je na Rýnu, kanclér s ú-
smevem rekl:

“Možná že Francouzští stát-
níci pujdou trochu dále a že
Francie musí hájiti sebe na re-
ce Odre a Rusku by mohlo na-
padnouti, že její obranná linie
je na Dunaji. Neuderí-li na nás
Anglie, my s ní nikdy se nesra-
zíme na Rýnu anebo kdekoliv
jinde. My nechceme niceho od
Anglie.

“Ani ne kolonie?” otázal se
zástupce anglického listu.

“Neobetoval bych život je-
diného Nemce dostati nejakou
kolonii sveta,” odpovedel Hit-
ler s uvedením, že bývalé ne-
mecké kolonie v Africe byly
príliš nákladnou libustkou Ne-
mecka.

Co se týce spojení s Rakous-
kem nyní, Hitler uznává, že to-
to není možným.

Katolický knez, Paul
Herr a Fridolín, zatceni
byli v pondelí v Karlsruhe v
Nemecku na obžalobu, že byli
prostredníkem mezi tovární-
kem Mutter a jeho príbuznými.
Mutter je ve vezení pro vyhnu-
tí se registraci 65.000 švýcar-
ských franku.
Knez odeprel svedciti tvrde, že
je to zpovední tajemství. Soud
dokazuje, že Mutter hledal po-
moc kneze, aby dosáhl svobo-
dy slíbiv knezi 12 procent z ob-
nosu uvedeného jako dar na
opravu kaple.

V Osterburken odsouzen byl
ku pokute 500 marek knez Au-
gust Deppisch, že z kazatelny
kázal, že “nemecká marka ne-
má žádnou cenu v cizine”.
Zmínku tuto ucinil varuje o-
sadníky, aby neputovali do švý
carského kláštera v Einsiedeln
u príležitosti 800. výrocí. Ne-
kolik osadníku souzeno bude,
že bránili zatceného kneze.

V Bologná, Itálie, samo-
zvaný zázracný muž prý uzdra
vil dve úplne paralysované o-
soby a zpusobil zde takový
rozruch, že musela policie za-
krociti. Zástupy v slepé víre
za “zázracným” mužem hrnou.
Zvlášte mrzáci, kterí od neho
ocekávají uzdravení, jsou jeho
stálými pruvodcími.

V Moskve výbor komunis-
tické strany zahájil kampan
proti obchodníkum a prodáva-
cum, kterí šidí kupce na váze.
První padl do síte Anastaz Mi-
kojan, který jest komisarem a
mel s nekolika podrízenými dá
váti na prodavace pozor a po-
starati se o poctivou váhu. No-
viny byly požádány, aby uve-
rejnily že ústrední výbor bude
prísne dohlížeti, aby nepocti-
vost byla vymícena.

Povodnová katastrof a, jež
postihla v minulém týdnu vel-
kou cást Halice a nyní ješte o-
hrožuje Varšavu, je svými o-
brovskými rozmery pro Polsko
skutecne národním neštestím.
Bylo to u nás pochopeno, náš
soucit byl vyjádren nejen slo-
vy,, ale i rychlým príspevkem
na sbírku pro pomoc poškoze-
ným. Tím je smutnejší, že s
polské strany bylo této príleži-
tosti použito k surovému a neu-
veritelnému útoku na Cechy.

Velký polský list vládního tá
bóra, “Ilustrowany Kurjer Cod-
zienny” vekými písmenami hlá-
sá: “ceši jsou vinni! Vyruba-
li les na Javorine, voda se valí
s hor, nic ji nezadrží* Psí mr-
<íhy jedny! Hrom do nich!” A
dále vykládá, že katastrofu,
zdánlive prý nahodile zpusobe-
nou lijáky s náhlým taním sne-
hu v Tatrách, velkou merou
zhoršilo zlomyslné divoké ce-
ské hospodárství na svazích Ja
voriny a tak zvaných belských
Tater, svažujících se k Bialce,
jež v jednom míste tvorí cesko-
slovensko-polskou hranici. Na
techto stráních prý ceši v po-
sledních letech vykáceli les z
cisté zlomyslnosti, aby panora-
matu Tater s polské strany vza-
li všechen puvab. A když ted
prišla povoden, vzniklo pode-
zrení, že prý ten ceský vandali-
sm byl zámerný, protože prece
ceši, jako zkušený lesní hospo-
dári, nemohli si neuvedomit ná
sledku vyplenení hor, obráce-
ných na polskou stranu. A v
záveru hrozí: At prý si Ceši
nehrají s vodou a nebudí v pol-
ských horalech touhu po Joyál-
ním hospodárství v polských
Tatrách, nebo .

. . “štestí se to-
cí kolem”. K tomu je treba po-
znamenat, že Bialka je mali-
cká rícka a spíše jen potok. V
pqvodnové oblasti napršelo po-
dle zprávy varšavského stání-
ho ústavu pro meterologii ve
dnech od 15. do 18. cervence
až tri sta litru vody na ctverec-
ní metr, tedy tri sta milionu li-
tru na ctverecní kilometr. Ale
to zrejme také zavinili ceši.

Moravští cinitelé potvr-
zují Sauerweinovu zprávu, po-
dle níž Japonsko pripravilo
plán, jak vytlacovat cínské o-
byvatelstvo z Mandžurska sme
rem k sovetským hranicím,
kdežto obyvatelstvo Korejská
bude poznenáhlu kolonisovat
území mandžurské. Na korej-
ské pude budou usazeni japon-
ští kolonisté tento plán byl
prijat proto, že se zjistil ne-
zdar japonské kolonisace v
Mandžursku. Japonské vo-
jenské osady, organisované na
mandžurském území ztroskotá
ly, ponevadž místní obyvatel-
stvo zahájilo proti kolonistum
ostrý odboj. Vzpoura mand-
žurských vojenských oddílu, ü-
bytovaných v provincii Žache,
ješte více presvedcila japon-
skou vládu o nespolehlivosti
místních pomeru, které ohro-
žují duležité hospodárské ja-
ponské zájmy. Za dva a pul
roku japonské okupace bylo
vybudováno 1000 km železnic-
ní trati tyto investice jsou o-
hroženy povstáním.

Když Annuncio se zmoc-
nil Rjeky a ukradl je Ji-
hoslovanum pro Itálii, myslelo
se, kdo ví jaký zisk své adop-
tované vlasti neucinil, ale za-
tím ji privázal na krk kámen.

Rjeka, která byla zkvétají-
cím prístavem, když byla pod
uherskou vládou, ponevadž
Rakousko tehdy posílalo do A-
meriky a jinam vystehovalce a
za léta 1904-1913 tudy projelo
305,229 vystehovalcu. Itálie
myslela patrne, že tomu bude
i pozdeji tak, ale prepocítala
se. Ceskoslovensko, Jugoslávie
a i Uhersko posílá své tovary
jinými prístavy a mesto jest o-
žebraceno. Roku 1914 bylo
tam nekolik továren, jež za-
mestnávaly 7097 delníku a ny-
ní jich tam jest zamestnáno
1400 a továrny jsou zavreny.
Obchodníci, kterí meli príjem
z vystehovalcu, zavreli krámy
a mesto jest úplne mrtvé. Oby-
vatelum nezbývá než se pridr-
žet podloudnictví a to je vlast-
ne živí.

Mussollini se snažil zachytiti
alespon uherský obchod, když
se mu nepodarilo získati Cesko-

slovensko a Jugoslávii. Za Ra-
kouska vzkvétalo mesto a oby-
vatel pribylo 178 procent za
posledních 40 let, ale nyní jich
übývá a kdo muže, tak odtud
utíká. Doprava klesla o 86 pro-
cent z roku 1914 a když An-
nuncio v zápase prohlásil he-
slo “Fiume nebo smrt”, tak do-
cílil to poslední.

Francie popírá, že dala
slib Japonsku, že podporovati
toto bude ku odvolání Washing
tonské námorní dohody z roku
1921. Mezi tím rychle Francie
zlepšuje svoji námorní moc.
Staví tri nové bitevní lodi.

Ve Winnipeg dva farmár-
ští delníci z Manitoby a britic-
ký uhlokop byli zatceni, když
úrady a policie dvou provincií
se snažila rozluštiti zmizení
farmárského chlapce Steva Ja-
hodinskiho z farmy u Roblin,
Man. Zmizení se stalo již pred
15 lety a sice v zárí 1919. Zat-
ceni byli Michal Glutky, býva-
lý obyvatel Roblin, Michal
Glutky, jeho bratranec a Tony
Worbek, farmárský delník.

Policie praví, že jmenovaní
tri potkali Steve na silnici po-
blíže farmy a od té doby hoch
jest pohrešován. Zatcení byli
tehdy také jen hochy, nebot
jim bylo asi 14 let.

V Kijevu, Rusko, soud
odsoudil dva Poluvalov a Sev-
šenko, pro železnicní loupež,
kterou spáchali s celým gan-
gem mezi Kijevem a Fastovem,
k smrti provazem. Nekolik že-
leznicáru, kterí byli spiknutí s
lupicskou bandou, bylo odsou-
zeno na dlouhá léta k tuhé
práci.

V Londýne 701etá Violet
Meltone se zamilovala do 301e-
tého divadelního *managera
Archibalda Patrick Moore a
chtela se za neho provdati. A-
le její príbuzní nad tím byli
rozhorceni, ponevadž se obá-
vali, že prijdou o dedictví, na
které tak dlouho cekali a to
starou nevestu dopálilo tak, že
jim provedla ješte horší trik.
Prohlásila totiž, že místo man-
žela uciní z Moore syna, pone- .
vadž jej bude adoptovati, ale j
aby jí nebylo vycítáno, že se j
žení s mladým, tak si namluví j
staršího muže, provdá se za ne- j
ho a bude míti mimo manžela i j
syna.

Bezpecnostní úradovna v j
Chekiang, Cína, obdržela zprá- <
vu že gang bandity uvarili za ]
živa otce a syna. Podle došlé ]
zprávy prišli bandité do domu i
obetí a žádali peníze. Když <
jim bylo receno, že tam žád- ]
ných není, zavedli otce a syna j
do kuchyne, kde ve velkém ko- !
tli se varila voda a tam je ho- |
dili. Na pokrik mucených pri-
behli sousedé a oba z kotle vy-
táhli, ale již pozde. Oba umu-
cení zemreli.

o

Csl. tisk útocí proti Papenovi.
“Prager Presse”, polovládní

list psal o jmenování Papena
nemeckým vyslancem v Vídni
a koncí úvahu takto: “Nomina-
ce Papenova nem. vyslancem v
Rakousku jest nebezpecnejší
pro neodvislost Rakouska, než
prítomnost 10,000 legionáru na
bavorských hranicích. Vzhle-
dem k rozhodným prípravám
velmocí ohledne zachování ne-
odvislosti Rakouska, Nemecko
se rozhodlo podminovati Ra-
kousko okolo samotné jeho vlá-
dy.” “Lidové Noviny” brnen-
ské píší ve stejném smyslu a
zduraznují, že Papenova no-
minace jest ústupem, ale velmi
lišáckým ústupem.”

o

Krajanské z ruzných stran.

Tri ceští mladíci Karel Po-
spíšil, Lumír Kilberger a Milo
Kilberger z okolí Cedar Ra-
pids utonuli na pikniku v rece
lowe.

—Na silnici císlo 22 jižne od
Riverside v lowe srazil se auto-
mobil, rízený Raymondem
Chalupou, v nemž sedeli jeho
bratri Václav, Glenn a Clem
z Kalona a Leo Sharpe. Vra-
celi se z rybolovu, když na
zmíneném míste vrazil do nich
truck obsazený 14 lidmi, jež je-
li na mícovou hru. Srážka by-
la tak prudká, že automobil
Chalupy byl odhozen do príko-
pu a Raymond Chalupa byl zra
nen lehce, jeho bratr má ránu
na hlave a ramenou a Sharpe
má proraženou lebku Na truc-
ku bylo 14 dívek.

23letý ceský právník Jo-
sef Wagner z Berwynu utonul
v jezeru Michigan, v nemž se
koupal u státního parku Snad
Dunes blíže Tremont, Ind,,
kam si zajel s prítelem a s dve-
ma prítelkynemi.

V Shadyside, 0., mezi ro-
dinou Johna Jablonky a Leo-
narda Fullera panovala delší
dobu sousedská zášt. Výsled-
kem zášti jest, že 401etá J. Ja-
blonková a její 191etý syn John
byli zastreleni a jich vrah sedí
ve vezení. Nejaký cas byl po-
koj. Nyní Jablonka naložil
ženu a syna do automobilu a
zajel na farmu Fullera, aby se
s ním vyporádal. Prišel práve
v neštastnou chvíli. Fuller byl
opilý. Aniž vyckal co Jablon-
ka rekne, popadl flintu a za-
strelil ženu Jablonky a syna a
pak zahodil flintu a utekl. Še-
rif jej pozdeji zatkl.

V New Yorku, krajan v
Ceského Domova, Jan Moser,
byj zabit v automobilové sráž-
ce.- (

i

nemužete jiti osob*
*tf*rC ne, muze te *1 pre-

cisti oznámku a ob-
jednat Telef onem!
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Dva utonuli.
V jezírku blíže Veteránské-

ho parku ve Fremont, Nebras-
ka, utonuli 121etí chlapci Dal-
las Paulson a Dallas Garfield.
Koupali se v místech, kde drí-
ve býval lom.

o

Stále chce voliti.
Ve Scotts Bluff, Nebraska,

konala se registrace k nastáva-
jícím predvolbám. Pri té pri-
hlásila se také Frances Chavez,
99 roku stará, jako demokrat-
ka. Narodila se roku 1935.

o

Po hýrení chyceni.
Dve 161eté dívky, které ute-

kly ze státní nemocnice pro du-
ševne choré v Elgin, 111., dosta-
ly se až do Chicaga, kde si du-
kladne pitím koralky zahýrily.
Vykopaly výkladní okna u ctyr
obchodu na Roosevelt road a
Califomia Ave.

o

Padelali puldollary.
V Harrisburg, 111., vyrábeli

a udávali padelané puldollary.
J. McCracken a C. Hagler,
Wm. Martin, J. David, A. Mar-
tin, W. Sullivan a O. Johnson,
zaopatrili odlitky a pustili se
do práce. Sotva jich vyrobili
nekolik, byli zatcení.

o

Mouchy šírí nemoci.
V Jersey City, N. J., šírí se

zvláštní druh dysenterie, strev-
ní nemocí, na kterou již zemre-
lo pet detí a mnoho jiných stu-
ne. Zdravotní úrad praví, že
šírení podporují hlavne mou-
chy.

o

Von Papen prijat Rakouskem.
Místokanclér nemecký, Franz

von Papen, jenž ustanoven byl
Hitlerem v minulém týdnu za
vyslance v Rakousku, prijat
byl rakouskou vládou v úterý. >

Úlohou Papenovou bude zlep-
šiti vztahy mezi obema zeme-
ma, jež v poslední dobe byly*
dosti napjaty.

Ernest Feike, rakouský
voják, obešen byl v úterý pro
úcastenství v Nazi bouri ve
Vídni.

o
Novinky v ceském filmu.

Do Prahy prijede president
amerického Universal filmu
Carl Laemle, aby tu zkoumal
možnosti prenesení filmové vý-
robky do Prahy. V úvahu pri-
chází Praha a Víden. Praha
má znacné vyhlídky a príznivé
rozhodnutí bylo by jiste sensa-
cí..

Manifestacní jednotná oslava
28. ríjna.

Sbor jednotných oslav 28.
ríjna pri Sdružení pracovníku
Národního výboru csl. stanovil
porad letošních ústredních
pražských oslav 28. ríjna, kte-
ré budou konány spolecne s Ná
rodní radou csl. a Sborem. Le-
tošní oslavy budou zahájeny o
9:30 hod. manifestacní schuzí
Národní rady csl. ve Smetano-
ve síni Obecního domu, již o
10. hod. bude následovati vzty-
cení státní vlajky pred pametní
deskou Osvobození na Obec-
ním dome, za asistence vojska
a cetných rot národních spol-
ku, ve Sboru sdružených. O
10:50 hod. bude odhalena pa-
metní deska Ant. švehly, dílo
akad. sochare šejnosta a o
11:30 projde Hooverovou trí-
dou a Václavským námestím
pruvod zúcastnených hostí, or-
ganizací, národních spolku a
sdružení a žactva škol obcan-
ských, pokracovacích a stred-
ních na Staromestské námestí,
kde bude vzdána pocta Nezná-
mému vojínovi a nastane roz-
chod. V odpoledních hodinách
bude porádána V. národní
pout do historických místností
Obecního domu se vzpomínko-
vými projevy úcastníku odboje
promenádní koncert na Vá-
clavském námestí a 2 vzpomín-
kové vecery pracovníku revo-
lucního Národního výboru csl.
v Obecním dome.

V týdnu 22. 27. ríjna bu-
dou rozhlasem vysílány pred-
nášky o osvobozenském hnutí
1848—1918, o pripravované
všenárodní výstave domácího
odboje, o Slovensku v odbojilá
o ohlasu 28. ríjna v revolucním
vojsku zahranicním. K osla-
vám vyjde druhé doplnené vy-
dání spisku: Putování Prahou
28. ríjna a pripravuje se Pa-
mátník domácího odboje. Vý-
znamnou je pripravovaná jed-
notná organizace oslav po veh-
kove, jež byla schválena podle
návrhu zvláštní komise a její-
ho referenta, ;prof. dra. J. Ho-
rejšího, a zajisté se všeobec-
ným zájmem bude prijata noýá
akce: Naše revoluce v písních.
Zvláštní komise, sestavená z
delegátu všech odborných kor-
porací, institucí a archivu, na-
vrhuje trojí etapu; sber písni-
cek z doby 1848-1918, vydání
Sbírky revolucních a oposic-
ních písní a porádání hudeb-
ních veceru, venovaných revo-
lucní písni. Schuze Sboru ko-
nala se za predsednictví díra.
Frant. Soukupa, predsedy se-
nátu, za prítomnosti hl. refe-
renta Nár. rady csl., dra. Jas.
Pilare a za plné úcasti delegá-
tu korporací a svazu, ve Sboru
zastoupených."


