
Jmenuje se jako jeho fotr.
Bylo to letos 3. zárí, kdy se

prohánel v Brne osobní auto-
mobil, rízený mužem, jenž ne-
oficielne prekonal všechny, re-
kordy v rezání zatácek brnen-
ských ulic, v jezdení po uli-
cích proti smeru jízdy a nahá-
není strachu chodcum, kterí
zdešene prchali pred splaše-
ným vozidlem, respektive pred
jeho šoférem. Na Námestí Svo-
body se postavil strážník auto-
mobilu do cesty a chtel jej za-
razit. Tak tak, že uskocil. Au-
tomobil se hnal na nádraží,
tam si udelal kolem cekárny
na tramvaj cestné kolo a hnal
se pres Kolište na Francouz-
skou trídu, kde skoncil neslav-
ne. šofér si spletl jeden vý-
klad s ulicí a výklad demolo-
val. Auto zustalo stát, porád-
ne nabourané. Z vozu vylezl
pán a zabrebtal:

“K k k kušš, potvoro, a tos
nemohl vyhnout?” Lidé se ku-
pili kolem “víteze”, majitel
rozbouraného výkladu lamen-
toval a už tu byl strážník. Po-
ložil ruku na Záda neznámé-
mu automobilistovi a pravil:

“Jste zatcen, pane!”
“Co, zatcen? Já zatcenej?

Jo, to by se vám tak líbilo. Vy
mne mužete škrabat na zá-
dech. Radeji mne pomozte, a-

bych dostal auto z vejkladu.”
Ten dobrý muž se potácel a
bylo videt, že je porádne na-
mazán. Tento výkon provedl
zcela urcite mimo benzinové
pumpy, kde lze dostat k mazá-
ní pouze neškodný olej. Pri-
šel ješte jeden strážník, šofér
byl popaden s každé strany za
límec a hajdy na strážnici.

“Máte vudcí list?” tázal se
strážmistr na strážnici.

“Jo, abych nemel. Je zako-
panej na Svatým Kopecku
pod jedným smrkem ...”

“Nedelejte si z nás legraci,
pro to zde nejsme. Jak se jme-
nujete?”

“Jako muj fotr.”
“Zustanete u nás až do rá-

na. Jiste zmoudríte až vystrí-
zlivíte ...”

“Co, já u vás do rána. To
jste, chlapecci, na me krátký.
To já sem starej šampijon, to
vy me neznáte . .

.”

Pan který splaše-
ného a namazaného jezdce do-
vedl, dostal v tom okamžiku
težký direkt na bradu, až se
skácel na kavalec. Kousl se
do jazyku a ctvrtý rezák dole
se mu uvolnil.

Pro zlocin verejného násilí
žalovaný jistý dispoment do-
znal všechno a hájil se tvrze-
ním, že byl opilý na mol. Sa-
mosoudce dr. Dusík vyslechl
svedky a dospel k presvedcení
že kritického dne ne motor,
nýbrž jeho ridic, pan dispo-
nent, byl namazán tak jak zá-
kon káže. Byl tedy pan dispo-

nent ze žalovaného zlocinu o-
svobozen a dostal pro prestu-
pek opilství ctyri týdny vezení
pdmínecne na jeden rok. Když
kritického dne tak hrube na-
padl inspektora, byl také za ú-
celem zmoudrení šoustnut pen
dreckem. Dnes už o tom pan
disponent radeji nehovoril. Ne
ní radno ohrívat vecí vychlad-
lých.

o
Konference D. T. J. v Praze.

Konference zástupcu okresu
a kraju Delnických telocvic-
ných jednot ceskoslovenských
konala se v Praze. Na konfe-
renci byly zhodnoceny výsled-
ky letošní tretí delnické olym-
piády a rešeny další duležité
úkoly, pred kterými hnutí D.
T. J. stojí. Z financního pre-
bytku olympiadního bude zrí-
zen základní fond pro 4. del-
nickou olympiádu, která bude
porádána v r. 1940 aneb 1941.
Na konferenci ucinil projev
bývalý predseda poslanecké
snemovny p. Tomášek. Konfe-
rence rozhodla také o navázá-
ní sportovních styku se sovet-
ským Ruskem prostrednictvím
socialitické telovýchovné inter-
nacionály a o prvním zájezdu
D. T. J. do Ameriky v r. 1936.

o
Aby hasici nemohli hasiti.
V Solánci na Rožnovsku ho-

rel chlév domkáre C. Martiná-
ka. Lidem z okolí a hasicum
se podarilo ohen omezit a jeho
rozšírení zabránit. Ješte než
sousedé ze trí chalup odnesli
své svršky zpet do zachráne-
ných chalup, zpozoroval J.
Rucky. Znovu nastal poplach,
opet prijeli hasici, ale v strou-
ze jako zázrakem zmizela vo-
da. Když cetnictvo pátralo po
prícine, našlo breh strouhy roz
kopán tak, že všechna voda te-
kla na sousední louky. Ale za
malou chvíli kdy manipulace s
vodou vyšla na jevo, zacala
voda zase téci a cetnictvo zjis-
tilo, že záhada byla odstrane-
na. Na J. Rucku, jehož stodo-
la již po tretí vyhorela, bylo
podáno Itrestní oznámení pro
podezrení ze žhárství.

Dobrák Matejek.

Antonín Matejek je moc vel-
ký dobrák. Ale jenom tehdy,
když ho nedrží opice. A on
má tu smulu, že ji má stále, a
tak o nem ríkají, že je to ši-
zunk, že se mu v celém kraji
hned nekdo nevyrovná. Ta po-
slední aféra pošramotila jeho
povest ješte více. A nešlo vla-
stne o nic jiného, než o prao-
bycejnou sklenku, která náho-
dou zasáhla nejakého jSosnu.
Ale bylo prý to cirou náhodou.
Kdyby tam byl nestál Sosna, a
postavil se tam nekdo jiný, tak
to slízl on. Ta celá historie s
tou sklenkou byla velmi jedno-

duchá. Bylo to práve v dobe,
kdy si odpykal trest pro neja-
ké verejné násilí a kdy si umí-
nil, že již nic neprovede, aby
mel již jednou s temi úrady
pokoj. Také ho zlobilo, že je-
ho “stará” mu ten život porád
vycítala, a tak si rekl: “Tondo
ted už to bylo naposled,
koukej, aby z tebe byl porád-
ný clovek. Z toho lumpácký-
ho života beztoho nic nemáš.”
Tuto svou slavnostní prísahu
chtel nejak oslavit. “Pujdeš si
na sklenicku kvitu a pak haj-
dy domu,” umínil si. Ono to
však dopadlo jinak, šel v O-
strave do jakési krcmy a tam
si dal jednu sklenicku. Šen-

kýrka byla šikovná, tocila bo-
ky o sto šest, a tak si Tonda
Matejek poroucel jednu za
druhou, aby mel tu buclatou
holku stále u sebe. Pozval ji
ke stolu, aby si s ním zavdala,
ale devce nechtelo. Až prý bu-
de mít po šichte. To Tondu lá-
kalo. Jakmile se u neho zase
objevila, usmyslil že ji tak
trošku poplácá po tech bucla-
tých bocích. I stalo se. V tom
však jeden hromotlouk se pri-
blížil k nemu tygrím krokem a
povídá mu nejakým ceským
nárecím: “Hej, voni Vejvaro!
Nechajte Máru na pokoji. To
je porádný devce a s takovým
jezevcem jako sou voni, by ani
nešla.”

“Já jezevec a Vejvara? To
neznáte Tondu,” a již si kasal
rukávy. Než však byl s tou
prípravou hotov, už mel jednu
ulitou, až se mu zajiskrilo v o-
cích.

“Pfuj!” odplivl si Tonda a
chytil tu sklínku stojící na sto-
le a mrštil ji po svém souperi.
Mel však špatnou trefu. Chytl
to nejaký Sosna, kterému za-
modralo oko, že na ne dlouho
nevidel. Tak se stalo, že Ton-
da pri nej lepším predsevzetí
dostal se znovu pred soud pro
težké üblížení na tele. Výmlu-
va na podnapilost a na tu fac-
ku, kterou hodnotil jako dobre
ulitou, byla nedostacující. Ten
pan Sosna k tomu prišel jako
slepý k houslím, a to Tondovi
uškodilo. Dostal za to dva me-
síce, které si musí odsedet.
Vyjde-li zase s takovým pred-
sevzetím pak ten zacarovaný
kruh neprorazí.

o

Listiny ceských králu ve draž-
be ve Vídni.

Ve Vídni byly vydraženy
a pro Jány v závode Gilhofer
tri vzácné ceské královské li-
stiny, listina krále Jana Lu-
cemburského, již povoluje me-
stu Kolínu jarmarky na sv.
Bartolomeje. Druhá jest od
krále Václava IV. zr. 1406,
již potvrzuje Kolínu danové
úlevy, a tretí od císare Karla
IV. z roku 1363, již urcuje vý-
platu daní Gumendu v Rakou-
sku. Všecky tri vzácné pa-
mátky jsou úplne Zachovalé
na pergamenu. ceskovídefi-
ské noviny uverejnily provolá-
ní k záchrane techto památek,
ale je pochybné, že je nekdo
koupí, aby zachránil národu
historické doklady, protože
menšina je chudá na pozemské
statky a “Komenského” kni-
hovra rovnež.

o

Pražští dudáci do Londýna.
Pražské dudácké Maudrovo

kvarteto hrálo v londýnském
rozhlasu smes ceských skla-
deb, národních písní a dudác-
kých.

Z Londýna odjelo Maudro-
vo kvarteto do Paríže. Hudeb-
níci jsou na zájezdu již od po-
lovice ríjna. Hráli ve Švýca-
rích a Holandsku, odkud pres
Londýn a Paríž se vrátí domu.
V Londýne se jejich rozhlaso-
vý koncert setkal s takovým
zájmem, že byli pozváni na
príští rok. Kvarteto pomýšlí
také na zájezd do Spoj. Státu,
kde by hlavne navštívilo ceské
a slovenské osady.

o

1 Anglický kapitál zachranuje
csl. železárny.

Dojednává se veliká angli-
cká pujcka pro železárny v
Rotave-Nýdeku. Pujcka ciní
40 milionu Kc v anglických li-
brách aje splatná v dobe 30
let.
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Spolecnost.
Bylo jaro tentokrát dríve

než kdykoliv jindy, v parku
kvetly forsythie a rašilo listí,
zatím co pan Smetana #se del v
hospode u piva, které mu u ca-
rovalo. Pak z nenadání praštil
pestí do stolu:

“Pamatujte si, jak bude lé-
to, že bude po chlastu ! Tady

“clovek tak drepí, cichá smrad
cvanháku a venku kvetou pe-
trklíce a zpívaj skrivani! Ne-
ní to hrích? Zabíjet v sobe
takhle všecky krásný momen-
ty, tu svoji lepší stránku? Po-
stavím si chatu a basta! Ta-
kovou útulnou chatu na zdra-
vým vzduchu u vody, okolo
nasázím redvicky a resedu —”

“Podívejte se, vstal
od stolu tricetiletý muž, “já
sem tesar a vedí, jako, postavil
sem už flákejch šedesát chat a
nákejm pánum! Mužu jim po-
sloužit. Mám k ruce dva ne-
zamestnaný trempíre, nechaj

si dát rozpocet -my sme vo
polovicku lacinejší. Tuhle maj
jednu to je komod, dve míst
nosti s plotnou, vejde se tam
šest lidí, všecko konfrontní, ja-

ko dyby tam meli oustrední to-
pení, patentovanej vzor, dál
jsem to taky jednomu prokuri-
stovi z moc velkej banky a je
moc spokojenej tedkonc to
stavím jeho dceri, která se bu-
de vdávat ”

Pan Smetana se podíval na
fotografii a našel vní první
pohled zalíbení. Krásná cha-
ta uprostred lesa, pod -chatou
voda a pred chatou lehátko, na
lehátku mladý muž s pullit-
rem v ruce.

“Nu, a co to stojí?”
“Pro nich, vášnosti, pet tácu

komplet i se štruzokama a s ši-
fonérem! Jestli neverej, tady
maj plány! Ajá jim to vyjed-
nám, kde budou chtít. Luka-
Medník, Chodor, Svatojánské
proudy budou to mít u hu-
by, budou mít wigwam, že se
na nej budou volizovat krasa-
vice, hehe jako no, dyk
mi rozumej ”

Pan Smetana dopil a dal si
nalít ješte jednu. Pri páté se
rozhodl a plácl si s Václavem
Zahradníkem, takto tesarem,
címž byla objednávka potvrze-
na*

Již v nedeli se s ním jel po-

dívat na místo, které mu Za-
hradník vyhlédl, zaplatil ná-
jem z pozemku a dal tesari
závdavek.

Když prijel za týden, stála
tu již podezdívka, za ctrnáct
dní slavili “glajchu” a do trí
nedel byla bouda pod stre-
chou.

Ctvrté nedele si sem pan
Smetana pozval stolní spolec-
nost, a aby ji uvítal pod vlast-
ním krovem jak se patrí na
muže slušne situovaného, pri-
pravil tu tri basy piva, pet lah-
ví tokajského a dve “Carte
Blanche” neboli šampusu.

Spolecnost obdivovala mek-
kost lužek a bezpecnost zám-
ku.

“To nic není. Já si sem dám
ešte samostríl!” naparoval se
pan Smetana, nacínaje osmou
láhev ležáku.

Spolecnost mela pak švandu
z mouchy, která se na stolku
priopilá, a zábava byla vubec
velmi živá. Pak kohosi napa-
dlo, že by se meli podívat do
nedaleké hospudky kde je
hezká cíšnice, pan Smetana
souhlasil, zavrel chatu na de-
vet zámku a šel tam jako po-
zorný hostitel taky, zatím co v
putynce tál led nad peti lahve-
mi to kajského a nad dvema
šampanskými.

“Jen abych jich nekdo nevy-
kradl, pane Smetana!”

“Me? To sem bez starosti!
takové zámky nemá ani Pet-
sche!” vychloubal se. “Každá
škvíra je zabezpecena, tam
bych si mohl uložit akcie!”

Pan Smetana sem však pri-
jel v sobotu, dne 7. dubna, v
batohu desetilitrovou bombu
piva od Procházky, otevre
najednou to nemuže poznat.

Na stole stojí tri prázdné
láhve po tokajském a ostatní
jsou pryc. Pan Smetana se po-
dívá na lužko periny nikde

skrín prázdná, budík zmi-
zel, tepláky v trapu

“Hrom do toho!”
Pan Smetana praštil PjY

bombou, že se rozlítla a bežel
na cetnickou stanici.

—o —

Vylupování trampských chat
jsou tak castá, že se jimi ne-
mohou cetníci tuze zabývati.
Ale chata páne Smetanova by-
la v poradí již šestá, a to pana
štábního strážmistra dopálilo.
Vyslechl si vykradeného pána
domu o všech okolnostech tak
dokonale, že to lépe ucinit ani
nemohl, ale bylo to marno.

Za ctrnáct dní byla vyloupe-
na druhá chata a do týdne tre-
tí.

Pan štábní byl dopálen. Ve
dne v noci premýšlel a studo-

val spisy. A jednou když se
doma svlékl a opet listoval v
zamaštených protokolech si
všiml malickosti:

Smetanovu chatu stavel Vá-
clav Zahradník. Kobližkovu
taky. I tretí, ctvrtou.

Pan štábní zabafal z dýmky
a jeho žena zpozorovala opet
jednou po dlouhé dobe okolo
jeho rtu úsmev.

“Pockej, ty fione!”
Nazítrí ráno bylo' zjišteno,

že Zahradník bydlí na žižkove
u pí. P. Policejní prohlídka—-
ale úspech malý! Zahradník
se pred ctrnácti dny odsteho-
val buhvíkam. Nemelo ceny
neco tu prohlížet. Paní P. je
porádná žena, vdova po želez-
nicním zrízencj. Když k ní pri-
šli detektivové, varila práve o-
bed. A když odcházeli, nalé-
vala práve do omácky octa.
Štábní strážmistr se na ní za-
dívá

“Pockejte, paní!”
Láhev s octem je nápadne

banatá a má široké hrdlo. A
má štítek: Carte Blanche.

“Kdepak jste vzala tu lá-
hev?”

“Ale, to šláfi zrovna Za-
hradník. Chlastali a flašky
zbyly. Takovou mám ešte jed-
nu. A pak tri takový úzký —”

Štábní strážmistr byl doma,
mel pachatele.

Zahradník byl dopaden do
týdne. V jeho tramském bato-
hu byly nalezeny jen veci, kte-
ré pocházely z krádeží, od
velbloudí deky až po lovecký
nuž a tak mu nezbylo než pri-
znati se, že spolu se zedníkem
Františkem Vokurkou a delní-
kem Josefem Fenclem vykrad-
li všechny chaty, které sami
postavili, nebot si po jednom
klíci od každé chaty necháva-
li, a mely tedy velmi lehkou
práci.

Senát soudního rady Petríka
ocenil tuto dumyslnost u Za-
hradníka šesti mesíci težkého,
nepodmínecného žaláre, u Vo-
kurky ctyrmi mesíci a u Fen-
cla dvema mesíci, podmínený-
mi dvouletou zkušební lhutou.

o

Zlato na hrbitove.
Tiskem probehla zpráva, že

u Turcanského Svatého Marti-
na byl nalezen hrob Attiluv.
Úrady zachovávaly mlcení.
Zatím pribyla na místo úrední
komise, jejíž zasáhnutí melo
prekvapující výsledek. Jak
oznamují “Lidové noviny”, u-
kázalo se, že inž. Štepánek
který se úspešne zabýval prout
karením, hledal na místech
pri soutoku Turce a Váhu hro-
by knížat Kvádu. Na hrbitove
obce Priekopu se mu vyšinul
nápadne proutek a inž. štápe-
nek dal v techto místech kopat
na své útraty. V hloubce asi
6 metru narazili delníci na
ctyrhrannou olovenou desku,
pod níž byla vrstva vody. Inž.
Štepánek, maje stále za to, že
beží o predhistorické hroby,
hlásil nález úradum. Nyní
zjistila komise, že sice není po-
tuchy ani po Hunech ani po
Kvádech, ale že pod 2 a pul
metru hlubokou vrstvou vody
je hornina, obsahující zlato.
Podle nekterých známek se
soudí, že jde o dlouho marne
hledaný severní výbežek krém
nické zlatonosné oblasti. Za-
tím se pilne pokracuje ve vy-
cerpávání vody, nacež se bude
opet zkoumat podstata a vý-
nosnost nálezu.

o

Trosky Drahomírina sousoší ?

Nyní, když se upravuje ná-
mestí pred Cernínským palá-
cem v Praze, kde byly nedáv-
no objeveny základy kaple sv.
Matouše, vybudované Josefem
Cernínem z Chudenic v letech
1427-32, vyslovuje se ocekává-
ní, že snad blíže techto zákla-
du bylo by možno najiti sbytky
Braumova sousoší. Vzhledem
k tomu, že ješte roku 1788 by-
la na námestí pred palácem
prohluben, predstavující prý
propast, do níž se Drahomíra
propadla, nelze vylucovati, že
do ní byly nekteré zbytky so-
chy Braunovy hozeny a zasy-
pány. Kaple sv. Matouše, jejíž
základové zdivo bylo nyní od-
haleno, stála na míste, kde prý
již v dobách premyslovských
býval kostel. Ten prý v do-
bách husitských byl zboren.
Avšak historicky není proká-
záno, že by skutecne onen ko-
stel v onech místech býval.

o
Zastrelil se v rychlíku.

Z pražského rychlíku, který
prijel do Opavy treskla za jíz-
dy strelná rána. Když pribe-
hl pruvodcí do kupé, nalezl na
lavici jistého muže se strelnou
ranou v hlave a na zemi ležel
revolver. V sebevrahovi byl
zjišten soukromý úredník Ka-
rel Buday z Krnova. Proc si
zoufal, nepodarilo se dosud
zjistit.

Starecek s babickou.
Roztomilá príhoda s výhrou

z trídní loterie udála se ve Pra
ze. Na Wilsonovo nádraží pri-
jel 701etý starecek s babickou,
z venkova, odnekud ze západ-
ních Cech. Meli s sebou kufrí-
cek s tremi zámky, težkou ru-
kou pridelanými kladkou a re-
menem, a byli po prvé v Praze.
Jako poplašení, zmatení ptác-
ci stáli pred nádražím. Jeli si
pro výhru, pro velkou výhru,
pro celých 125,000 Kc. Drželi
se za ruce a opakovali si adre-
su prodejny trídní loterie, kte-
rá je expresním dopisem vy-
zvala k vyzvednutí penez, šo-
fér taxíku se nabídl, že je za-
veze. Když auto v Malostran-
ské ulici stavilo, šofér podíval
se na plakát s milionem ve vý-
kladní skríni a rekl hlasite:
“To jste tedy vy, co si jedete
pro ten milion ?” Za svezení
žádal “malickost” 40 Kc; ma-
jitel prodejny zaplatil tuto pre
mrštenou sazbu a zavedl pole-
kanou dvojici do kanceláre. U-
strašene se dívali kolem, dali
si potvrditi los a vypráveli, jak
je to z cista jasna prekvapilo.
Že mají deti už provdané a sa-
mi žijí v rodné vesnicce. Ma-
jitel prodejny dal jim jako pru
vodkyni svou úrednici, vzal ji-
né auto a dal je dovézti do re-
ditelství státních loterií k po-
kladne. Divili se velmi revol-
veru pana pokladníka, který
ležel pred ním u okénka. Ba-
bicce jiskrily oci a po dedecko-
vi sama prepocítávala peníze.
Ucinila pri tom všechna bez-
pecnostní opatrení. Zabalila
bankovky (byla jich pekná
hromádka), do novinového pa-
píru, balícek dala do velké o-
bálky, trochu umaštené, obál-
ku vložila do velikého pytlíku,
všechno porádne zabalila, o-
balila starým svetrem a motou-
zem porádne zavázala. A ny-
ní peknou chvíli zamykali. Ne-
co z Prahy chteli prece míti,
požádali tedy potichu slecnu
pruvodkyni, aby je zavedla ne-
kam, kde by si koupili pražské
párky. Nekoupili si jich celé
kilo, jen šest. Pak zmizeli.

o
Deserce.

Na cetnickou stanici v Bedi-
hošti na Prostejovsku prišel
hrozne zbedovaný muž. Sotva
se vlekl vysílením a únavou. U-
dal se z podivné deserce. Je
to vojín olomouckého jezde-
ckého pluku 2, Ludevít Bohuš
z Mukaceva. Když dali cetní-
ci vyhladovelému najíst, vy-
zpovídal se jim. Byl rád, že
byl odveden na vojnu, ale tešil
se, že bude vojancit v Koši-
cích. Když byl pridelen k jez-
deckému pluku do Olomouce,
podal si ihned po nastoupení
služby žádost za preložení do
Košic. Žádost byla však za-
mítnuta a proto voják z Olo-
mouce utekl. Nechtel prý však
utéci z vojny. Chtel se pešky
dostat do Košic, tam uprosit
vojenské pány, aby si ho v Ko-
šicích nechali. Protože se
bál, aby nebyl dopaden dríve,
nežli dojde k cíli své cesty, vy-
hýbal se lidem. Trpel však
hrozne hladem, nocními mra-
zy i dešti. Slábl a poznal, že
do Košic nedojde. Proto chtej
se vrátitit, ale ani k tomu již
nemel sil a v nejbližší obci se
šel prihlásit cetníkum. Dopra-
vili ho do posádkové veznice v
Prostejove.

o
Syn proti otci.

V krejcovském závode Jose-
fa S. v Brne byl zamestnán ta-
ké jeho 251etý syn Jan S. jakr
krejcovský pomocník, který
dostával od otce celé zaopatre-
ní vcetne potrebného ošacení a
kapesného v pravidelných cást
kách. Po nekolika letech spo-
lupráce se pak mistr Josef S.
podruhé oženil. Jeho syn se
nemohl s macechou snésti a
proto si našel místo jinde a ža-
loval otce na náhradu mzdy v
závode obvyklé, od níž odecetl’
primerenou cástku za stravu,
byt a kapesné. Takto žalova-
ná mzda cinila za nekolik let
témer 20.000 Kc. Žaloba je-
ho však byla krajským soudem
v Brne zamítnuta,nebot detem
neprísluší odmena za práce,
konané v podniku rodicu, ne-
byla-li zvlášte smluvena.

o
Místo cukru syrup.

Na Královéhradecku prišli
zemedelci na nový zpusob
zpenežení cukrovky. Rozvá-
žejí repu a prodávají ji na sy-
rup. Lidé si kupují po nekoli-
ka metrácích a tak fura repy
je vbrzku prodaná. Cukrovar
platí za repu 11 Kc za emtrák.
v tomto drobném prodeji však
zemedelci trží lehce 12 Kc a
víc za metrák. Z metráku re-
py si lidé navarí asi 15 kg. sy-
rupu na 80 haléru. Syrupu u-
žívají jako sladidla místo cu-
kru a jako pomazánky na chle
ba a do pecivá.

Krádež.
U poštovního úradu v Kra-

slicích byl zamestnán poštovní
zamestnanec J. Chalupný, kte-
rý jednoho dne otevrel cenný
dopis, obsahující 10,000 Kc.
Obsah vynal, namackal dovni-
tr útržky papíru, znovu pecli-
ve zalepil a poslal dále. Za
peníze si koupil oblek a jízdní
kolo, ostatní skryl v nekolika
záložnách. V Moravské Ostra-
ve si objednal na cizí jméno
balícek erotických knih,' které
když došly v cene 1934 Kc na
onu osobu, vybral, dal tam ci-
hlu a vrátil odesílateli s po-
známkou “neprijato.” Dostal
pro zneužití úrední moci rok
težkého žaláre.

o

Robot místo pilota.
Vojenské letectví v cele s

div. generálem Fajfrem bylo
prekvapeno na letišti v Kbe-
lích, kde konstruktér p. Bailey
predvedl nový vynález ja-
kýsi robot. Tento anglický
vynález firmy P. B. Deviator
Ltd. samocinne rídí létadlo.
Tímto prístrojem bylo již nalé-
táno 64,000 km bez obsluhy
pri prímých letech. Iza velmi
špatného pocasí prístroj udrží
presne svuj smer. To dokázal
a predvedl p. Bailey za úcasti
gen. Fajfra, št. kapitána Am-
bruše a jiných, když se vznesl
do výše, rozkymácel létadlo a
aniž by se dotkl rízení, stroj
sám si létadlo vyrovnal. Celý
tento vynález, který je vtesnán
do skríne asi 4 m dlouhé, u-
místené pod nohama pilota,
spocívá v giroskopu se setrvac-
níkem s kardanem, kde hlavní
funkci obstarává olejový tlak.
Samotný prístroj váží toliko
12 kg a olej 3:2, pri rozšíre-
ní pusobnosti i na kridélka vá-
ha prístroje vzroste toliko o 9
kg. Celá tato konstrukce bu-
de stati kolem 24,000 Kc a
jde namontovati ina ty nej-
menší létadla, jako je na prí-
klad De Havilland Puss Moth,
které bylo predvádeno ve Kbe-
lích. 1 ’ M ~

o

Ant. Dvorák na poštovní
známku.

K 30. výrocí smrti skladate-
le dra. A. Dvoráka vydala poš-
tovní správa výplatní známku
za 50 haléru, na které je zo-
brazení mistrovo z jeho mlad-
ších let. Obraz vyryl v oceli
rytec B. Heinz a v levém hor-
ním rohu je nápis Dvorák. O-
statní grafická úprava je stej-
ná jako u známky Smetanovy,
liší se jedine tím, že v symbo-
lické výzdobe bylo užito moti-
vu z Dvorákovy symfonie “Z
nového sveta”. Barva známky
je kobaltove zelená, prodává
se bez príplatku a její platnost
není zatím casove omezena.

o
Krása Slovanských písní.

Krása slovanských písní vždy
opájela cizince, trebaže Slova-
né sami si z pocátku tuto krásu
ani neuvedomovali. • At už to
byli cizinci na Rusi, kde slyše-
li písne ruské a ukrajinské,
nebo v Polsku ci v Jugoslávii,
v Cechách anebo na Slovenku,
vždy a všude byli okouzleni li-
dovými písnemi,temito nej draž
šími klenoty každého národa,
pokud ovšem byli jimi obdare-
ny.

A nejslavnejší nemecký bás-
ník Johann Wolfgang Goethe
ucil se cesky k vuli kráse ce-
ských písní, nacež do nemciny
preložil písen “Kytice” ze ru-
kopisu Královéhradeckého.

A nebylo tak pouze v dobe
romantismu, kdy se v Evrope
zacínalo probouzeti národní
uvedomení a kdy se shledávalo
všechno folkloristické bohat-
ství. Vždyt teprve pred neko-
lika lety, krátce po válce bás-
ník Paul Eisner obdivoval se
nádhere a kráse slováckých
písní, jež prekládal do nemci-
ny, a prohlásil, že mnohé tyto
lidové písne jsou zrovna tak
krásné, jako plody nejvetších
básníku.

Že Slované byli temito kle-
noty obdareni velmi štedre, o
tom svedcí nepreberné bohat-
ství nejruznejších písní od ne-
primitivnejších až k nejsloži-
tejším a opravdu dramaticky
vystupnovaných, pri cemž té-
mer písen má jiný, osobitý,
svuj vlastní nápev. Však také
ve slovech a melodiích techto
písní tají se duše lidu a jimi
promlouvá at už v žalu nebo v
radosti.

Také sborový zpev byl u Slo
vanu priveden k veliké doko-
nalosti.

o
Sebevražda mladíka.

201etý reznický a uzenárský
pomocník Antonín Pohlídal ze
Štípy, zamestnaný v závode u
J. Zbranka v Holešove, ukon-
cil svuj mladý život sebevraž-
dou. Byl svými druhy nalezen
v posteli zastrelený.


