
Ruzné.
V Dortmund, Nemecko,

ctyri byli stati, podle nového
nemeckého zákona, dle které-
ho se narizuje smrt stetím pro
provinilce odsouzené pro velké
zlociny.
August Scheer a August Schul-
te byli popraveni po usvedcení
z loupežné vraždy, Hans Voit
a Friedrich Rapior pro zavraž-
dení úderníka r. 1932.

Rakouský kanclér Schus-
chnigg prohlásil v Inšpruku,že
vláda je ochotna uzavrití smír
s Nazisty i socialisty, ale pod
podmínkou, že nedojde k dal-
ším bojum.

“Musím ale poukázat ku sku
tecnosti,” pravil kanclér, že
behem posledních dvou týdnu
byly propašovány zbrane z Ce-
skoslovenska bývalým organi-
zacím socialistu a chci pouká-
zati k tomu, že pokud bude stá-
vati nebezpecí branného pov-
stání, vláda nemuže udeliti mi-
lost puvodcum únorového (so-
cialistického) puce.”

Predkové presidenta ra-
kouské republiky Miklase po-
cházejí z Ceskobudejovicka.

Také nový rakouský kanclér
dr. Schuschnigg je slovanského
puvodu. Belehradský list
“Pravda” píše:

Dr. Schuschnigg je slovinské
ho puvodu. Ded kancléruv byl
majitelem statku ve východní
cásti Korutan a byl prubojní-
kem za národní práva Slovin-
cu, bránil celý kraj proti ger-
manisaci. Mel šest svých synu
a dal je studovat. Následkem
toho se zadlužil a musil, statek
prodat a žil pak v Pliberku.
Kancléruv ded se podepisoval
ješte jako “šušník.”

V Norimberku na konven-
ci nazistu ministr zemedelství
a zásobování, Walter Darre,
prohlásil, že žádná mimorádná
událost, jako válka nebo boj-

kot, nemuže nemeckého ducha
zlomiti a národ vyhladoveti.
Nemecko jest v otázce zásobo-
vání úplne sobestacné a nepo-
trebuje dovozu obilí z ciziny,
ujištoval Darre.

Bude treba dovážeti maso,
vejce, tuky a zeleniny, ale mno
hem méne nežli roku lonského.

Ku konci doznal, že restrik-
ce nejsou dobrovolným hrdin-
stvím, ale príkazem nutnosti.
“Vítáme dovoz z ciziny”, pra-

vil, “pokud to jsou produkty
hospodárské, ale nemužeme za
to platiti hotovými penezi, cizí
valutou, které nemáme. Plati-
ti mužeme jen zbožím z nemec-
kých továren. Mužeme tedy
obchodovati jen s národy, kte-
ré chtejí naše zboží prijímati.”

Diktátor Adolf Hitler
pravil dále, že prijde cas, kdy
v Nemecku nikdo nebude smít
volit a nebude plnoprávným
obcanem, nebude-li se moci pro
kázati, že prodelal predepsa-
nou lhutu v pracovním tábore.
“My jsme socialisty skutkem a
nikoli slovy,” dokládal Hitler.
“Vy zde jste živým obrazem
toho, jak bude vypadat naše
pracovní služba, až bude plne
uskutecnena.”

Podle vládního ediktu, nedá-
vno vydaného, jest služba v
tak zvaném pracovním, ve sku-
tecnosti cvicebním tábore nevy
hnutelnou podmínkou pro kaž-
dého,kdo chce vstoupiti do vlá-
dní služby, ba i pro toho, kdo
chce dostati diplom z universi-
ty. Mluvil proti volebnímu
právu žen.

Do jedné selské usedlosti
v krajine, která byla svedkem
velkého vítezství Napoleona
nad Rakušany v r. 1796 u Ar-
coly v západním Benátsku, u-
deril blesk. Úderem blesku by-
la rozražena podlaha v kuchy-
ni. Když byla trhlina podrobe-
na zevrubnejší prohlídce, bylo
zjišteno, že pod podlahou je u-
loženo vetší množství pušek,
šavlí a vojenských bodel. Po-
nevadž zbrane byly peclive za-
zdeny, má se za to, že tu bylo
náhodou odkryto tajné skladiš-
te zbraní z doby Napoleonovy.
Nález, který je po stránce kul-
turne-historické velmi zajíma-
vý, bude prozkoumán odborní-
ky, a teprve pak bude možno
zjistiti jeho pravdepodobný pu
vod. Rozhodne však jde o vel-
mi vzácnou náhodu, kdy blesk
slouží historickému bádání.

Velká bílá angorská koc-
ka, patrící Míhaly Kantor v
Lepšeny, Madarsko, vlezla do
cihelné pece v domu hledajíc
úlevu od horka. Nevedouc, že
kocka je v peci, hospodyne za-
pálila vní ohen. Když kocka
zacala bolestne mnoukati, že-
na otevrela pec a kocka obale-
ná plameny pocala divoce líta-
li po dome, pri cemž zapálila
záclony a jiné horlaviny. V ne-
dlouhé dobe dum byl v plame-
nech, kocka mrtvá a Kantoro-
vá jen zázrakem unikla uhore-
lí- .*

Jakob Weltner, socialis-
ta, byl uveznen, protože pro-
hlásil na sjezdu socialistu, že
miliony hladoví, zatím prý co
“kapitalistické” zeme jako Spo
jené Státy nicí ohromné zásoby
potravy. Weltner je clenem
snemu a vydavatelem listu
Nepszawa.

V Serra della Castagne,
Itálie, zavinil pes svým neustá-
lým štekotem a obtežováním
sousedu hroznou tragedii. Pes
jistého Palermo byl skutecným
postrachem všech sousedu. Je-
ho štekot zazníval od rána do*
pozdních hodin vecerních a i
za noci, takže obyvatelé byli
jím stále rušeni. Palermová
príbuzná ze zlosti nad neustá-
lým dorážením psa hodila po
nem kamenem. To majitele psa
tak rozezlilo, že se na ni vrhl a
kopl ji do bricha tak prudce,
že neštastná žena za chvíli
skonala. Zurivec chopil se pak
pušky a zastrelil jiného souse-
da, jenž jej chtel uchlácholiti,
a postrelil jednu kolemjdoucí
sousedku. Po cinu vrah prchl.

Hráz údolní prehrady na
rece Naarnu u Konigswiesen v
Horních Rakousích se prolomi-
la. Je to nejvetší prehrada v
Rakousku. Prudkost záplavy
která se provalila, byla tak ne-
smírná, že mnoho stromu bylo
vyvráceno z korenu a mohutné
skalní bloky byly strženy prou-
dem. Louky byly zaplaveny,
mlýny a mosty na rece znice-
ny. Veliká škoda byla také
zpusobena tím, že ryby v nádr-
ži za prehradou byly proudy
vod zahnány. Proiomení údoi-
ní prehrady je z nejtežších ne-
štestí, jimiž bylo Rakousko v
posledních letech postiženo.
Pri neštestí sice nikdo nezahy-
nul, ale vecná škoda je neoby-
cejne vysoká. Vlny, které se
provalily prehradou, byly 12
metru široké a osm metru vy-
soké, a cestou do údolí Nussba-
chu smetly asi dva hektary le-
sa. Asi 40 až 50 domu v údolí
Nussbachu a reky Naary bylo
úplne pod vodou. Vetšina oby-
vatelu byla náhlým prívalem
vln tak prekvapena, že opusti-
la obydlí jen s nejnutnejším.

o

Krajanské z ruzných stran.

Na Soldiers Field v Chicagu
u prítomnosti 10,000 diváku
Kladenští zvítezili nad Spartou
9:0. ?

Kladenští borci v St. Louis
kde se utkali s vybranou jede-
náctkou Státní Footballové
Associace, zvítezili velkým sco-
rem 9:1 pred 5,000 diváky.
St.-Louiské mužstvo skládalo
se z vetší cásti z mužstva, které
dosáhlo národního poháru Spo-
jených Státu a které dostalo
posilu ve výborném halfu Wat-
sonovi z Chicagu od Weiboldt
Wonderbolts.

Kladenští podali v St. Louis
ukázku footballu, jakého tam-
ní sportovci nebyli dosud
svedky. St. Louiští prohráli
témer stejným scorem na vlast-
ním hríšti a pred svým obecen-
stvem jako naše Sparta na klou
zavém a nezvyklém terénu na
Soldiers Field, pres to, že v je-
jich mužstvu hráli nejzárivejší
americké foptballové hvezdy
jakými jsou Gonsalves, McNab
a McLean. Tím jiste více než
postacitelné ospravedlnena je
Pondelní porážka naší Spartv.
Za S. K. Kladno scorovali: No-
vý 3, Junek 2, Procházka 2 a
Kloz 2 goaly —a All Stars St.
Louis scoroval v první puli jed-
nou centrhalf Kichham. Po
tomto skvelém výsledku kla-
denských s tím vetším napje-
tím hledelo se vstríc nedelnímu
souboji S. K. Kladno proti Chi-
cago All Stars.

James E. Mikeš, 32letý
vlastník gasolínové stanice v
Protivíne nedaleko Decorah,
la., byl zabit když automobil s
ním se prevrhl na silnici. & Mi-
kešem byl Geo. T. Kostka, ko-
vár z Protivína, který utrpel
rány na hlave. Charles Vobeš,
též z Protivína, nebyl zranen.

Poštovní zrízenec Josef
Prchal z Chicaga, který byl
pred nedávném zatcen, když
maje ruku v kapse prišel do
grocerie na 19. u Paulina ulici
a vzal tam meloun a byl zatcen
a obžalován pro loupež, byl pro
pušten na svobodu. Prchal byl
svého casu prepaden a jedním
lupicem uderen do hlavy a z to
ho obcas dostával bolesti do
hlavy.

o

Vskocil do Niagary.
Josepho M. McGregor z Chi-

caga, skoncil život skokem s
výše 200 stop do proudu vodo-
pádu Niagara s mostu na ame-
rické strane. McGregor je tre-
tím sebevrahem, který takto
skoncil' ve dvou dnech. Oba
druzí, neztotožnení muži, bro-
dili se vodou až k vodopádu a
byli pak strženi do hlubiny.
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Zájezd Baltimoranu do
Chicaga.

Píše J. J. Toulá.

Jisto jest, že pri první návšte-
ve výstavy ušla nám cástecne
velikost’ a nákladnost’ této. Ne-
daleko Dearborn repliky, o níž
psal jsem v posledním císle, by-
la povestná New Yorská “Bo-
wery,” v níž Steve Brody a
Tammany Halí vzali svuj pu-
vod na východní strane New
Yorku. Dnes ovšem “Bowery”
jest již jenom vzpomínkou a
Tammany Halí dostala citel-
nou ránu nynejším mayorem
New Yorku, La Guardia. Dále
byla výstavka Johns Manville
gumových a asbestových pro-
duktu. Domov “Planning Halí”
jest ukázkou plne moderní do-
by. Jsou tam znázorneny nej-
novejší výtvory pro domácnosti
plány a provádení. Jdouce
smerem k Jihu brali jsme se
kolem budovy plynárenské in-
dustrie a Haeger výtvoru.

Ve 3:05 odpoledne naslou-
chali jsme koncertu Ford sym-
fonie rízené briliantním kapel-
níkem, Vincentem Kolár z Pra-
hy. Koncertní pozemek je ve-
lice rozlehlý, sedadla jsou pod
širým nebem. Jevište má po-
dobu oblouku. Hudba jest ší-
rena rádio prístroji. Na pro-
gramu byly skladby: Dunová:

Královna ze Sáby
Offenbuchova overtura ku
“Krásná Helena”
Delibes: Balletní Scéna.

Orkestry domovem jest Detroit
Celý náklad financní platí
Ford sám.

Pres cestu jest budova G. M.
s ruznými výtvory své automo-
bilové industrie. Ku budove
pripojen jest pier pro pohodlí
návštevníku, kde potravy a ob-
cerstvení cekají na lacné a ží-
znivé. Nad hlavami vznáší se
“Godd-Year” — riditelná vzdu-
cholod umožnující pohled s vý-
še na výstavište. Swiftovy mas-
né produkty jsou v jiné budo-
ve. Brali jsme se pomalu do-
mu na veceri v rodine Rožán-
kove, kde mé zalíbené rozho-
vory o politice, vláde a ekono-
mických problémech s hostite-
lem p. Rožánkem treba hodiny
nás zajímaly.

Navštívili jsme ceskou pivni-
ci, jejíž majitel nám dokazo-
val, že jeho restaurant je jedi-
ným svého druhu rozhodne
typicky ceským.

(Pokracování.)
o

Nové objevy dra. Hrdlicky.
Nové nálezy koster a jiných

zbytku predhistorických ple-
men, jež svého casu obývala
Kodiak Island, Aljaška, byly
oznámeny Smithsonian Insti-
tutu drem Alešem Hrdlickou.

Ostrov Kodiak byl hlavním
bodem pri velkém stehování z
Asie, kterým jak vetšina ucen-
cu verí, américká pevnina byla
obydlena, když jedna vlna A-
siastu za druhou valily se pres
ostrov ten z Berringovy úžiny.

Dr. Hrdlicka shledal, že o-
strov Kodiak v dávnoveku oby-
dlen byl ruznými lidmi, pres tu
chvíli se strídajícími, z nichž
každý mel ruznou kulturu.

Mimo koster dánovekých,
predhistorických Americanu,
družina dra Hrdlicky nalezla
dve z kamene vysekané lampy.
Ucenci zároven sbírají kosti
ptáku a jiných živocichu, jež
nalezeny byly v ruzných bloub-
kách zeme. Nyní se snaží
znovu sestaviti obrázek potrav-
ních a honebních obyceju lidu,
jenž konciny ty v dávné dobe
obýval.

o

Proti opilým ridicum.
Automobilové kluby státu

Ohio povedou boj ve státním
snemu proti opilým ridicum,
kterí zavinili již tolik smrtel-
ných prípadu i vážných úrazu
a ohrožují každou chvíli bez-
pecnost chodcu.

Letos zvýšil se pocet zabi-
tých osob následkem neopatr-
nosti nebo opilosti automobili-
stu o 85 procent.

Má být vydán zákon, který
by urcoval, aby automobilista,
jenž byl dvakrát pristižen opi-
lý, nesmel již nikdy více ve stá-
tu, jezditi. Heslem boje auto-
mobilových klubu bude: kdo
chce jezdit, at nepije, a kdo
pije, at nejezdí, aby nezavinil
neštestí.

o

17letý vrahem dvou sester.

V Sacramento, Kalif., 171etý
bratr obou dívek, Civerino Pai-
va, kterého zatkli, se priznal,
že napadl své sestry, Mary, 6,
a Marianu, 7. Mrtvoly obou
dívek, které se zrejme zadusi-
ly, byly objevény jejich rodici,
když tito se vrátili na ranc po
denní práci na polích. Když se
celá rodina vrátila ve 4 hod.
domu, byla tragedie objevena.
Potrava a led byly z lednicky
nalezeny obe dívky mrtvé.
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„, mtm 11,1, g-

i
* I

! Náš wiz jede kolem vašeho domu |

i každé ráno pred snídaní. |

I Objednejte od mlékare aneb telefonujte
do Mlékárny. 1

Bartendri kupují nejvíc©
démantu.

Že bartendri jsou dnes lidé,
kterí nejvíce démantu kupují,
tvrdí William J. Smith, který
prodává démanty v Salt Lake
City po 38 roku.

Toho všeho že prícinou jsou
bandité, Smith vykládá. “Herci
a prostrední lidé bývali moji
nejlepší kupci,” rekl: “Ale od
té doby co bandité stali se dr-
zými, herecky nejdou do verej-
nosti s démanty. Totéž platí
o jiných.

Myslím, že jediní bartendri
kupují démanty —a nosí je,
ponevac obycejného bandity se
nebojí.”

o

Milionár utonul.
David McKee Morris, o

nemž se praví, že byl milioná-
rem z Pittsburghu, utopil se v
zálivu Rosarita v Dolní Kali-
fornii (mexické), u samé ame-
rické hranice. Koupal se tam
se svým synem a pocal tonouti.
Syn pospíšil mu na pomoc, ale
byl sám stržen pod vodu a byl
již v bezvedomí, když dva
mexictí policajti na brehu je
spatrili a pospíšili jim na po-
moc. Mladý Morris byl ješte
vzkríšen, ale jeho otci nebyla
už pomoc. Otec i syn bydleli v
klubu Rustico a dleli tu na
prázdninách asi mesíc.

o
Vyšetrování.

Nej novejší vyšetrování ve
Washingtonu vedená ukazují,
že Lusitanie, která byla znice-
na nemeckou submarínou, by-
la znicena submarínou zbudo-
vanou dle plánu Ameriky.

Sir Basil Zacharoff, jehož
jméno uvádí se pri vyšetrování,
mel prsty ve všem, ale nikdy
ani o nehet pri tom neprišel.

Poznáváme, že každý mu-
že býti vlastencem za dolar do-
kud nemuže vydelati dva.

Svetová válka dosud stra-
ší. Pomalu dozvídáme se všeho
o válce s výminkou otázky-,proc
vlastne byla bojována. Ten ve-
liký konflikt je jako prérijní
pes. Vykukuje porád z díry,
ale po každé z jiného otvoru
této.

o

Topili penezi.
Státní úrady Wisconsinussp- s

lily za deset milionu papíro-
vých “penez” tak zvaného
scripu, a ušetrily tím $2.18 na
uhlí. když se tím vytopil státní
kapitol. V posledním zasedá-
ní státního snemu nekterí po-
slanci byli presvedceni, že ne-
dostatku penez v obehu dá se
odpomoci tím, když stát vydá
své papíry vlastní. Prosadili
zákon toho smyslu, papírových
penez natisklo še za miliony a
z toho bylo dáno do obehu
$3,00,000. Lidé o ne nestáli,
všecky peníze prišly zpátky až
asi na $7.000, které už neprij-
dou. Nekterí lidé je schovali
na památku.

o

Na lodi poraneni.
Pres padesát lidi bylo pora-

neno, nekterí z nich vážne, na
prevozní lodi, která podnikla
výlet na jezero Ontario a na-
vracela se do Rochester. Ve-
zla asi 500 pasažéru. Náhle
zdvihl se prudký vichr, který
ji rozehnal prudce ku predu.

o

Krvavé výtržnosti nezamestna-
ných v Arizone.

Ve Pheonix, Arizona, tucty
osob byly poraneny a jeden
muž usmrcen ve dvou zurivých
bojích mezi policií a davem ne-
zamestnaných, kterí obléhali
feder. úlevnou stanici požadu-
jíce lepší zaopatrení. Ozbro-
jeni obušky a kameny, obléha-
jící dvakráte postoupili proti
policii. Teprve až mnoho hlav
bylo zkrvaveno a rada výtržní-
ku i policistu sraženi k zemi,
policie zahájila strelbu a zaca-
la házeti plynové pumy.

o

Špatne uvážil.
Jedna: “Malý Timmie sko-

cil z elektrické káry a byl za-
sažen automobilem.”

Druhá: “Jaká škoda! Od
elektrické spolecnosti byl by
snáze dostal náhradu.”

o
Dceru ano, pa ne.

Dcera: “Mohu jeti v auto-
mobilu, prítele Jacka, tatín-
ku?”

Tatínek: “Ano, ale psa s se-
bou neber. Víš, jak Jack neo-
patrne zachází s automobi-
lem.”

- o
Zbankrotoval

Charles W. Clemens, stavi-
tel ve Filadelfii udal soudu, že
má celý jeden dolar, s nímž za-
platiti má své dluhy v obnosu
$1,137.064.

Cenu dolaru má share.

Odsouzena k smrti.
V Coopertown, N. Y., maji-

telka hostince byla odsouzena
zemríti v elektrické židli v Sing
Sing v týdnu pocínajícím 15.
ríjnem. Její prítelkyne a po-
mocnice v zlocinu, 271etá Mar-
ta Clift odsouzena na dvacet
roku. Obetí jejich byl pomoc-
ník Harry Wright. Wrighta,
mrzáka, zabila kladivem a mr-
tvolu prejela automobilem, aby
*se zmocnila pojistky SIO,OOO.

o

Maine demokratickým.

Ve. státu Maine governér
Louis J. Braun, první demokra-
tický governér toho státu po 16
letech, byl znovu zvolen v pon-
delí. Proti republikánskému
kandidátu mel vetšinu 1.500
hlasu.

o
Osmdesátiny Ignáta Herrmana
který v podobe nezapomenutel
ného Kondelíka dal ceskému
humoru jednu z jeho nej popu-
lárnejších postav. Nikomu ne-
podarilo se vykresliti tak sveže
a plasticky život staré Prahy s
jejími zpeváky a jinou, dnes už
zapomenutou dekorací, jako
práve Herrman, do jisté míry
tvurce typického lidového hu-
moru staropražského prostre-
dí. Jeho figurky, jako paní
Muknšnáblová, ješte dnes pre-
kvapují svojí životností a puva-
bem. Herrman zachytil kus
meštanské skutecnosti let pro
nás minulých, v nichž však do
dnes možno nalézti zalíbení.
Život, nefalšovaný a plnobarev
ný proudí v dílech Herrman-
nových, psaných poutave a se
smyslem pro povahokresbu po-
stav. Osmdesátiletý spisovatel
nalézá dnes kolem sebe stejne
vernou obec ctenárskou jako
kdysi, dokud žila ješte Praha,
kterou uprímne miloval.

o
Sedm let jihoceské obce.

Obec Kamenný Újezd u ce-
ských Budejovic, ležící na sil-
nici k ceskému Krumlovu, sla-
vila 12. srpna 700 let svého tr-
vání a 300-leté výrocí zarízení
samostatné fary. Obec udrže-
la si svuj ceský ráz i když byla
prevzána na Steinkirchen v do-
bách nejsilnejšího náporu ger-
manisace jak od Krumlova, tak
i z ponemcených ceských Bu-
dejovic.

o
Na Slovensku se pije éter.
Podle úredního zjištení roz-

mohlo se v nekterých sloven-
ských zejména východních kra
jích krome pití denaturované-
ho lihu, lihu z pálené melasy,
také pití éteru. Holdování té-
to vášni projevuje se smutnými
znaky degenerace na detech
rodicu, propadnuvších této ne-
resti. Zemský úrad sloven-
ský rozhodl se zakrocit proti
tomu strašnému stavu s nejvet-
ší prísností. Podle úredního
narízení je prodej éteru jaké-
koliv druhu vyhrazen jen lé-
kárnám. Proti obchodníkum,
kterí by éter neoprávnene pro-
dávali, se prísne zakrocí.

Nová

TELEFONNÍ
KNIHA

Bude uzavrená brzy
Vaše rodina si za-
slouží míti vaše
jméno v této knize.

Zavolejte Plaza 9900

{aneb se poradte s ne-"
kterým zamestnán- *

cem od spolecnosti
„

ohledne objednávky telefonu
aneb dálšího spojení.

Delníci si koupili sklárnu.
Pred casem sklári na Kame-

no-šenovsku si najali opušte-
nou sklárnu a zahájili v ní vý-
robu sami. Nyní se podobný
prípad opakuje v Boru. Sedm-
desát podnikavých skláru, kte-
rí se ocitli již pred dvema léty
bez zamestnání, založilo druž-
stvo a koupilo nyní v dražbe
sklárnu “Klára” za 378 tisíc
Kc. Již dríve meli pronajatu
sklárskou hut, ale ta se jim pro
vysoké nájemné nevyplácela.
Také delnictvo velikých Rei-
chových skláren na Morave se
má stát spolumajitelem podni-
ku. Sklárny se ocitly v tísni a
mají být akcionovány. Veritel-
ský výbor nabízí delnictvu ak-
cie za 1 milion 300 tisíc Kc za-
držených mezd. Delnictvo by
prý radeji prijalo treba bezú-
rocné dlužní úpisy splatné v
peti letech.

o

Chtel spáchat sebevraždu
hladem.

V druhé polovine cervence
byl propušten od pluku v Žili-
ne 241etý vojín E. z Prahy. Ne-
štastný mladík se rozhodl, že
skoncí sebevraždou hladem.
Vnikl za noci do vojenského
skladište v barákovém tábore,
kde se ukryl a celých 14 dní z
úkrytu nevyšel a ocekával smrt
Když se nedostavovala, po 14
dnech ve zbedovaném stavu za
noci opustil svuj úkryt a patr-
ne chtel skociti do Váhu, nebot
byl nalezen na brehu strážní-
kem a zadržen. Zoufalec byl
odevzdán okresnímu úradu,
kde byl prohlédnut lékarem, o-
šetren, vykoupán a dáno mu jí-
dlo. Na to byl dopraven ke
své rodine do Prahy. Mladík
si psal v úkrytu kde hynul hla-
dem, deník.

o
20,000 kg hub denne ze

Slovenska.
Na Slovensku je letos veliká

úroda hríbku. Nocním rychlí-
kem se denne dopravuje ze Slo
venska pres 100 košu hríbku,
celkem asi 20,000 kg. Houby
jsou posílány vetšinou do Pra-
hy.


