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yýtísk této bible byl objeven- "zásluhou malíře" prof. K. Langra na měšfanské
škole v Novém Hrozenkově. Bible hrozenkovská je znamenitý folíant vázaný
v kůži, jenž měl původně 612 listů tištěných a 40 listů rukopisných na koncisvazku. Průběhem staletí bylo vytrženo a ztratilo se 56 a půl listu, takže
bible má nyní 555 listů. Je bohatě vyzdobena ručně omalovanými dřevoryty,
jichž je tam 84, původně bylo jich 118. Má hojné glosy a poznámky na.
okrajích, české i latinské, o jejich dřívějších majitelích, přehližitelích i vazačích. Hrozenkovská bible řadí se k dvaceti dosud známým exemplářům
kutnohorské bible, pokud byly zjištěny u nás i v cizině. Byla nyní vykoupena a uložena do musea na Vsetíně.
Byly vydány "Zprávy $tátního úřadu statistického" o rozvodech a rozlukách manželských v Československé republice, a to za rok 1930. Počet
rozvodů u nás blíží se opět dobám po válce. V roce 1930 bylo rozvedeno
5312 manželství (v roce 1929 4862). a to 2714 dobrovolně (v roce 1929 2546);,
2598 nedobrovolně (v roce 1929 2316), rozloučeno bylo 5697 manželství
(v roce 1929 5379). z nichž 3672 po předchozím rozvodu (v roce 1929 3581)
a 2025 bez předchozího rozvodu (v roce 1929 1798). Manželství neplatných
bylo prohlášeno 24. Nejvíce rozvodů a rozluk přibylo v čechách, pak na
Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Celkem je vina u rozluk rozdělena
takto: u mužů 1840, u žen 1002, u obou stran 905, bez udání viny 1950 pří
padů. Tedy značný je počet případů, kdy vina spadá na oba manžely. Muži
starší než jejich ženy dopouštějí se poměrně více zlého nakládání, muži mladší nevěry. Mezi většími městy a venkovem jsou dosud podstatné rozdíly,
nebof v městech jsou rozvody téměř desetkrát častější než na venkově, ač
dnes itu rozvodů přibývá.

Statistika vražd v roce 1930 a 1931. Osob obžalovaných před občanskými
soudy pro vraždu a úmyslné zabití nebo pro pokus těchto činů bylo v roce 1930 celkem 319, v roce" 1931 klesl jejich počet na 290. Počet osob pro
uvedené zločiny v roce 1931 odsouzených činí 168 (v roce 1930 bylo jich
175), z toho k trestu smrti 22 (v roce 1930 38). Rozsudky smrti jsou výhradně ze zemí české a moravskoslezské, poněvadž sloven5ké soudy užily
ve všech případech možnosti, dané jim slovenským trestním zákonem, a změ
nily trest smrti v trest na svobodě. Na osoby mladistvé (které v dohě činu
nedosáhly 18 let Věku) byla obžaloba pro uvedené trestné činy v roce 1931
podána v 8 případech (v r. 1930 ve 13 případech), 7 mladistvých bylo pro
tyto trestné činy odsouzeno fv r. 1930 15). Případů vražd a úmyslných zabití, ve kterých trestní řízení bylo :tastaveno, protože pachatel nebyl vypátrán nebo dopaden, v roce 1930 bylo 86, v roce 1931 jen 66. Z těchto číslic
je patrno, že vražd a úmyslných zabití u nás v roce 1931 oproti roku 1930
célkem ubylo_
M Z.

NEKROLOG.
t František Loskot. Antonín Klimt uveřejňuje v České mysli, XXVIII.,
2., str. 123-124 velmi pietní vzpomínku Ph. a Th. Dr. Fr. Loskota, redaktora
Venkova, který zemřel 8. II. 1932 v 62 letech. Loskot byl výraznou osobností, čilým spisovatelem vědeckých a zvl. lídovýchovných knih z oboru čes
ké historie, jm"enovitě reformační, a doplní! svá teologická studia ještě!
i doktorátem filosofie na české universitě. Vynikal neobyčejným zájmem pro
otázky náboženské, osvědčil se jako hystrý a obratný žurnalista, redaktor
a řečník. Z jeho četných spisů zaslouží pozornosti: "Velicí mužové české
reformace", "Ježíš Nazaretský", "Na zříceninách chrámu", "Pavel z Tarsu",
"Bible" a j. Velký zájem projevovalo současné duchovní proudy v republice, jmenovitě o vnitřní rozvoj československé církve. Čest budiž jeho životnímu úsilí!
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