
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.
I. 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
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.

M adison & Bi adford 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.i
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: 1527
Cherry St., Curtis Bay, 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 nedeli vklu-
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 Madisón 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. Martin Oktavec, 2111
Ashland ave., preds. Mat. Hla-
vác, místopreds. Boh. Businský,
taj. V. Havlík, 711 N. Colling-
ton ave., pokl. K. Peterka, du-
verníci: 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 F. Ocenášek
úcetník V. Kozlovský od I. U.
J. a zástupce spolku. Spolek
prijímá do spolku od 18—45
let a to doposud 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
6 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
Curtev 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 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. Bolnord 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.

Bes požáru na vsi.
Zacátkem zárí se zacínaly

na Broumovsku desive množit
požáry selských usedlostí. Vet
šinou prišli rolníci o celý ma-
jetek a nebyli pojišteni, nebo
jen na nepatrnou cástku. Bylo
jisto, že na Broumovsku rádí
palic. Kraj je vydešen. Ob-
cané vesnic broumovského kra
je organisovali hlídky, které
celé noci dávají pozor. Stalo
se, že hlídka byla na jednom
konci vsi a v té chvíli na dru-
hém konci vypukl požár. Po-
slední prípad požáru se hlásí z
Hermánkovic. O 2. hodine ran-
ní vypukl tu 1 ohen ve velké sel-
ské usedlosti rolníka J. Hof-
manna. Na místo neštestí sje-
lo se nekolik hasicských sboru,
prijely však pozde. Zniceny
byly veškeré hospodárské stro-
je, letošní úroda, obytné sta-
vení a jen dobytek mohl býti
zachránen, škoda ciní pres
150,000 škody. Usedlost tu
koupil Hofmann pred puldru-
hým rokem.

o
President Masaryk zdráv.
President Masaryk podle

poslední lékarské je
. vylécen z nemoci, než si privo-
dil námahou kvetnové volby.

Vodborník.
V jedné vsi nedaleko Prahy

se na kostele najednou zasta-
vily vežní hodiny. Kostelník
pokoušel se je natáhnouti, ale
nadarmo. Pan farár s panem
starostou si nevedeli rady a slo
žili ruce do klína.

Za tri dny prišel do vsi jaký-
si vandrovník. A prímo k pa-
nu starostovi.

“Milostpane, chudý hodinár
bez zamestnání, vás tu uctive
prosí o nocleh a o krajíc chle-
ba! Míval znamenitou dílnu,
ale velkovýroba

. . . .

”

“Ale?! Hodinár?! To by se
nám hodilo! Stojí nám vežní
hodiny! Dovedete je spra-
vit?”

“Japaby ne, pane starosta.
Já sem se neco nadál kostel-
ních hodin! Já sem docela
vodborník! Pracoval sem vl-
talii! Si para italiano? No?!
Já dál hodiny na ty šikmý ve-
ži v Pise! Mne je dnes sedmde-
sát, já sem dnes ušlej životem,
ale já nekdy neco znamenal!”

Starecek se tedy vyspal v o-
becní pastoušce_a nazítrí si za-
šel na faru.

“Dustojný pane, pan staro-
sta me poveril, abych vám tu
spravil hodiny; Starý hodinár
na pokraji hrobu dustojný
pane, prosil bych o klíce do

v n

veze.
“Ana, vemte klíce od veže a

bežte tam tadyhle s panem
Vondrou! Spraví nám hodiny!

A Ana, devce kypré, svlékla
zásterku a šla pred hodiná-
rem. Vystoupili po prvních
schodech, ale Anna si spletla
cestu. Místo do veže zašla na
pudu.

“Tak, to sem to vyvedla,” o-
brátila se na dedecka.—“ Jsme
na pude.”

Ale dedecek sotva lapal
dech to prý nevadí, on je
slabý na nohy a tohle mu stací.
Ví už docela dobre, co hodi-
nám chybí.

“Až vám bude sedmdesát,
slecnoušku, taky se nebude-
te štrachat až k rucickám a
stací vám puda!”

Když prišli na faru, byl tam
už taky pan starosta. Dedecek
hodinár se toho nikterak neza-
lekl.

“Nu, je to tak, vašnosto, ne-
kdo jim vykradl cas. Nemají
tam jedno závaží, nekomu se
za nehtama ztratila kladka,
šnura je v trapu maj tu asi
pekný sousedy ”

Pan farár vrtel hlavou. A
pan starosta taky.

“Vždyt tu nemáme zlode-
je!”

Ale pak se mestská rada s
panem farárem vypravila na
kostelní vež, kde zjistila, že
hodinám vskutku chybí klad-
ka, závaží a lano.

Panu farári to nešlo na ro-
zum. I zavolala si Annu, dev-
ce služebné.

“Nemohl tam ten dedecek
ukrásti závaží, lano i klad-
ku?”

“Ale kam jich vede slepá
vášen, dustojný pane?Dyk my
jsme ve veži vubec nebyli. Jen
na pude, a vodtamtud je videt
leda trámy, ale hodiny ne!
Ríkal, že je slabéj na nohy a
na plíce ”

Tehdy se panu farári rozjas-
nilo v hlave. Sveril se se svým
podezrením cetníkum, kterí si
zacali dedecka-hodináre vší-
mat. Zjistili presne, že na šik-
mé veži v Pise nejsou žádné
hodiny, a pak, že dedecek byl
viden ve vsi už pred nekolika
dny, když se hodiny zastavily,
a že tehdy nekolik vesnicanu
videlo v okne veže svetélko.

A neštestí bylo dovršeno,
když cetníci našli u staríka ne-
kolik malých soucátek z vež-
ních hodin. Státní zást. ho to-
tiž zažaloval ze zlocinu krá-
deže a sebral spoustu dukazu,
že starík chtel spravovati ho-
diny, které predein vykradl. A
soudu nezbylo než odsoudit!
pisanského hodináre na tri me-
síce do težkého žaláre. Ne-
podmíneného proto, že nemá
stálé bydlište a že byl v po-
slední dobe nekolikrát trestán
i zbaven práva volebního.

o

Nalezište zlata.
U Predína na Trebícsku v t.

zv. štulních, kde kdysi bývala
vesnice štítky, byly vykonány
pokusné výkopy na rudu, ob-
sahující pravdepodobne zlato.
Výkopum je prítomen inženýr
z bánské školy v Príbrami.

Dva velké kusy rudy byly
poslány do Príbrami na che-
mické prozkoumání. Nutno
poznamenat, že toto nálezište
je poblíž vesnice Hory, kde se
také ve stredoveku dolovala
zlatá ruda a odkud smerem k
Opatovu tece potok, zvaný Zla
tomlýnský, na jehož brezích
jsou stopy po rýžování zlata;
potok vtéká do rybníka Zlato-
mlýn u Opatova.

Bez citu.
Pred samosoudcem krajské-

ho soudu v Olomouci odpoví-
dali manželé Rudolf a Ružena
Bílá ze Senice u Olomouce pro
prestupek bezpecnosti života
a zlocin k vyhnání plodu. Jde
o prípad, který svou surovostí
a necitelností nemá rovného.
Letos v lednu byli oba manže-
lé vyšetrováni cetnictvem pro
svádení k vyhnání plodu. Pri
tom cetnictvo zjistilo, že Ruže-
na Bílá mela nemanželské 61e-
té dítko Anežku Spácilovou,
kterou oba manželé týrali. Sou
sedka Anna Oštádálová pro-
hlásila, že v nej prudší zime dí-
te chodilo každý den vecer na
dvur bosé a oblecené pouze v
košilce pro polozmrzlé hadry,
na kterých spávalo. Ráno dí-
te opet bosé a skoro nahé mu-
selo na dvur.

25. prosince roku 1933 pred
odchodem do školy muselo dí-
te skoro vstávat a na dvore o-
pet v tuhé zime úplne promr-
zlé muselo prát ve vode plen-
ky. Když si postežovalo, bylo
bito. Rodice týrali díte také
hladem.

Devcátko casto prišlo na
dvur sousedky Oštádálové,kde
z koryta pro vepre a drubež
vybíralo kousky brambor a po-
jídalo je. Rídicí ucitel Josef
šoustal udal, že rodice se o dí-
te nestarali. Devcátko prichá-
zelo do školy v malých streví-
cích, takže bolestí plakalo. Pri
šlo casto tak hladovo, že ostat-
ní deti devcátko živily. Konec-
ne sousedi se nemohli již na
týrání dítete dívat a proto se
devcátka ujala Františka Py-
tlícková ze Senice a 25. ledna
si díte odvezla domu. Když
pak Pytlícková je zula, zjisti-
la, že díte má obe nohy úplne
omrzlé. Díte prohlédl obvod-
ní lékar dr. Zajícek, který na-
rídil, aby bylo okamžite odve-
zeno do zemské nemocnice v
Olomouci, kde díte bylo dva
mesíce v ošetrování. Prsty na
levé nožce byly tak omrzlé, že
byly úplne cerné a bez citu.
Krome toho díte melo zánet
prudušek a byla na nem patr-
na podvýživa. Na druhý den
upadl díteti v nemocnici umr-
zlý malícek sám od sebe. O-
statní prsty lékari po delším li-

šili díteti zachránili a vylécili.
Díte bylo prohlédnuto také
soudními lékari, kterí oznacili
jednání obou rodicu za pokus
težkého üblížení na tele. Pred
soudem oba manželé ješte hru-
be odpovídali a drze se chova-
li. Soud vynesl nad nimi prís-
ný rozsudek. Ružena Bílá by-
la odsouzena na 4 mesíce tež-
kého žaláre a její manžel Ru-
dolf Bílý na 2 mesíce do težké-
ho žaláre, oba nepodmínecne.
Díte bude dáno do opatrování
dobré žene pí. Fr. Pytlíckové.

o
Žádná stopa po vrahu polské-

ho ministra v Cechách.

Denním tiskem probehla
zpráva, že v Prerove byl zat-
cen muž, který je v podezrení,
že zavraždil polského ministra
vnitra Pierackého. Toto po-
dezrení bylo, jak se nyní uka-
zuje, nesprávné.

Minulý týden byl na nádra-
ží v Prerove zatceni tri mladí-
ci, kterí prijeli v kabine brz-
dare uhelného vlaku z Bohu-
mína. Pri výslechu zjišteni v
nich 221etý E. Helmut, 201etý
Erik Lipa a 221etý Konrády Vo-
gel, všichni z Katovic. Všich-
ni prekrocili hranice tajne,bez
dokumentu. Protože jeden z
mladíku byl ponekud podoben
vrahu ministra Pierackého, u-
cinila prerovská policie dotaz
u policie v Katovicích. Ta po-
tvrdila totožnost všech trí zat-
cených, kterí jsou jí známí ja-
ko kapsári. Po této informaci
byli mladíci odsouzeni k 14
dnum vezení pro nedovolené
prekrocení hranic. Po odpyká-
ní tohoto trestu byly všichni
tri vyvezeni na hranice. Tím
tedy odpadá všechno podezre-
ní.

o
Sesazený komunistický staros-

ta opet zvolen.
V Predlicích u Ústí nad La-

bem byl sesazen komunistický
starosta Mýtina. Proto konala
se nyní nová volba starosty a
prvního námestka. Pri této
nové volbe obdržel vládou sus-
pendovaný starosta 10 hlasu,
ceský živnostník Ríha 1 hlas a
prázdných lístku bylo odev-
zdáno 10. Totéž se opakovalo
i pri druhé volbe starosty, tak
že byl znovu zvolen komunista
Mýtina. Pri volbe prvého ná-
mestka bylo odevzdáno 21 líst-
ku prázdných. Ponevadž o-
kresní úrad tuto provokativní
volbu starosty rozhodne ne-
schválí, budou Predlice opet.
dále bez starosty a bez 1. ná-
mestka. Bude jmenován vlád-
ní komisar, který zavede nové
prirážky, jak již zemský výbor
obci doporucil.

Životní smula otce Bernátka.
Když asi pred ctvrt rokem

prišel policista do bytu Josefa
Bernátka v Mor. Ostrave, byl
prekvapen. Ale ani ten, je-
muž návšteva platila, nemohl
ze sebe hned vyrazit slova a
byl málem celý bez sebe. No,
ono není divu. Policista se to-
tiž velmi podivil, že našel Ber-
nátka doma a ten zase tomu,
že policista našel ho. Vrtalo
mu to tak dlouho hlavou, ale
pozdeji si to prece vysvetlil.
Nebyl totiž hlášen a tak si my-
slel, že ho v Ostrave nikdo ne-
najde. To byl však omyl. Po-
dívali se mu v tom jeho byte,
co tam všechno má a našli ce-
lou zlodejskou výbavu. To se
hodilo, ale postižený tím pres-
príliš nadšen nebyl.

“Podívaj se, pane inspekto-
re, vezmou si na pivo a necha-
jí me plavat,” domlouval služ-
bu konajícímu strážníkovi, ale
narazil na toho nepravého. To
všechno se dostalo do úredních
lejster, z nichž pri prelícení
prišlo všechno na jevo. Ono
by bylo vubec velmi zajímavé
vedet, kolik toho Bernátek za
svého života podelal (pardon)
napracoval. Plahocí se po tom
svete již 35 roku, ale nikdo by
nerekl, že za tu dobu muže clo
vek udelat více hloupostí, než
on. Jeho trestní rejstrík je
možno nazvat celou sbírkou,
nebot již byl zavren pro vše-
chno možné. Naposledy dostal
2 mesíce pro nebezpecné vy-
hrožování. To byla také tako-
vá hloupost. Mluví a slibuje
nekomu výprask a myslí si, že
je to beztrestné. Presvedcil se
však o opaku. Pred tím se mu
totiž stalo, že o tom nemluvil
a utrel jednomu vážnému ob-
canovi jednu tak dukladnou,
že mu pálila ruka a dostal za
to jenom týden pro opilství.
Celý svuj životní boj rozvíjí
pred soudem, ale na konec ne-
chce o nicem, .co se mu klade
za vinu, ani vedet. Privolával
ve své fantasii neznámého mu-
že, aby mu svedcil, že mu veci
u neho nalezené predal, pokou
šel se mámit spravedlnost a
bylo možno se vsadit, že všech-
no svede na ducha Leona. Nic
mu to

v
nepomohlo. Rekli mu

tam, že krade jako straka, a
že mu neverí, zvlášte, když u
neho byl nalezen celý arsenál
kradených vecí. Pripravil se
o jednu polehcující okolnost a
tak tentokrát dostal za to 3
mesíce. “Velký trest!” poví-
dá. “Ale, nešlo by to, pane
rado, takhlenc odložit až za
mesíc? Vedí, vono ješte sem
tam svítí slunícko a byl by to
hrích sedet zavrenej!” Jeho
žádosti nemohlo býti vyhove-
no a proti postavil se i pan stá-
tní. Vždyt on Bernátek zase
by nekde pozapomnel a mel
by toho najednou mnoho. Ono
je to lepší, pekne jedno po

druhém.
o

Šest sebevražd v jednom dn !
.

Pocet sebevražd a sebevra-
žedných pokusu neustále vzru-
stá. Hlášeno bylo v Praze 10
prípadu, za jediný den šest prí
pádu. Poštovní úredník, 401e-
tý Adolf c. z Michle, byl nale-
zen v krcském lese obešen. Jak
se zjistilo, chtel se nejprve
zoufalec usmrtiti v jedné cihel
ne. Bodl se vojenským bod-
lem, které si schoval na památ
ku z války jako legionár. Smrt
se nedostavovala. A tak s bod-
nou ranou v hrudi odvlekl se
do lesa, kde se obesil. V kap-
se kabátu mel dopis, v nemž se
loucí s rodinou, ale prícinu zou
falství neuvádí.

V chodbe domu ve Vodicko-
ve ulici strelil se do prsou 41
letý majitel elektrotechnického
závodu Josef K. ze Strašnic.
Težce zranen byl prevezen na
kliniku. Prícina zoufalství ne-
známá.

V byte na žižkove otrávil se
svítiplynem 381etý úredník Jo-
sef V. Byl nalezen již mrtev.
Zoufal si z financní tísne.

V jedné restauraci na Sta-
rém Meste, kde se konala prá-
ve lidová zábava, sedel u stolu
ješte s jinými hosty 221etý au-
tomontér František F. ze žiž-
kova. Pojednou hosté zpozo-
rovali, že krvácí na rukou. Au-
tomontér z niceho nic si prere-
zal žíly na rukou žiletkou. Ho-
sté odvedli zoufalce na zá-
chrannou stanici, odkud byl po
ošetrení dopraven dej ústavu
pro duševne choré. Policejní
lékar zjistil u neho známky
duševní poruchy.

Na Smíchove navštívila svou
sestru 401etá úrednice Jarosla-
va W. z Košír. Mela nejaké
nedorozumení s rodici a u ses-
try se chtela otrávit svítiply-
nem. Ješte že ji sestra v cas
našla. Zachránila ji od smrti.

V dílne svého zamestnava-
tele na Vinohradech obesil se
551etý obuvnický pomocník
Ladislav R. z príciny, nikomu
neznámé.


