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Úplný nábytkový obchod
2232-34 E. Monument St.
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Kuchynská

Skrín
zvaná BOONE jak zde
naznacená,

s prknem na

rucí pro vaší

žehlicku,

prejete takové.

Zvláštnost pro tento týden!
MATRACE plnené vatou, pouze za

Naše zásoba ruzných Rádio jest:
Atwater Kent, Brunsvick, Stewart,
Warner, Zenith a malé na stul.
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619 N. COLLINGTON AVE.
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Zavádíme elektriku do domu a
vubec všecko do toho oboru
spadající k úplné spokojenosti.
Rozpocet na požádání.
Za práci se rucí. Ceny levné.
Zavolejte, Wolfe 7375—3496
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FK ANT. J. PINTNBR
ceský právník a verejný notár
Kancelár
C. &P. Phone:
213 N. Calvert St.
Plaza 4126

Obydlí:
2126 Ashland Avenue

SYNOVÉ
Hudební Závod

YUKL

&

2528 E. Monument St.
Telefon, Wolfe 7640

RÁDIO APARATY
Nejlépe a se zarucením
te u krajana,

koupí-

Franka J. Pelze,
2122 ASHLAND AVENUE
Baltimore, Md.
Phone, Wolfe 9344

I

Nejrychlejší
PARNÍKY SVETA

BREMEN

I EUROPA

Méne než 5 DNÍ na OCEÁNU
pres Cherbourg—6 dní pres Bremen
Zvláštní prímé vlaky z
Bremerhaven až da Prahy.
Méne než 7 dní do Ceskoslovenska.

COLUMBUS

Též pravidelné plavby po dobre
známých Lloydových Kabinových Lodích.
Informace kterýkoliv
místní agent nebo
CHARLES

&

REDWOOD Sts.

Baltimore, Md
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Ili^yd
velkomestským

prepychem

a

zvláštností této restaurace
by
bylo, že by se kol dokola otáTedy, jako v pohádce
Zastupují pouze firmy prvotrí- cela.
byl domecek Baby-Jady na kudní, se zarucením a stále na rích nožickách, zde by byla resklade: NOVÉ
staurace pozvolna se tocící, aby z jejich vyhlídkových teras
a oken byla stále menící se podívaná na Prahu.
a
Stavba má býti z pevného že
lezného materiálu, vyplneného
lehkými cihlami. Pudorys saHudební nástroje, hudebniny a mozrejme presný kruh, který
veškeré hudební potreby a o- spocívá
na váleckách a jest
pravy hudebních nástroju, gra- pohánen tiše jdoucími elektricmophonu a Rádio aparátu vy- kými motory, otácení bez otrerídíme rychle a levne. Jdete k su, neznatelné, ale trvalé, ideodborníku a budete spokojeny. álne pravidelné, jako rucicky
Za hotové neb na lehké
na dobre jdoucích hodinkách.
splátky!
Náklad na stavbu by ovšem do.'!*???******?4 *********
stoupil rádky milionu,
ale
Šroubek se domnívá, že by tu
To by se pak bumbalo.
stále bylo plno, nebot takováto
Velkolepý plán vypracoval
Chce v jedinecná vzácnost jiste by lási hoteliér šroubek:
Praze na Petríne postaviti ka-i kala každého, kdo do Prahy
se vším prijede.
várenskou restauraci

Rádio
Majestic Elektrické

Majestic

Refrigerators

V Berlíne manželka

jednoho truhláre nemela niceho v
domácnosti, co by mohla dáti
prosícímu starému
žabrákovi.
I dala mu pár starých bot svého manžela, které tento již nenosil. Nevedela však, že manžel uschoval do onech bot své
úspory 1,500 marek
neboli
S3BO.
Žebrák se do bot také
nepodíval a prodal je vetešníkovi. Když se manžel o príhode dovedel, požádal policii o
pomoc.
Noviny otiskly o tom
zprávu.
Vetešník byl poctivý.
Boty i s penezi po prectení
zprávy odevzdal policii, která
je vrátila jejich vlastníkovi.
President Hindenburg vydal zvláštní rozkaz o šetrení ve
všech vládních odborech.
Je
to již po ctvrté ve 12 mesících,
co nemecká vláda prichází s ekonomickým programem, který postihuje obrovské množství
íidí, aby vláda docílila rovnováhy ve svém rozpoctu a predešla deficitu. Novým úsporným plánem jsou nejvíce stiženi delníci a pak rodiny strední

V Londýne casopisy Chro
nicle a Daily Express vedena
jest polemika ohledne príslušenství Anglie u Spolecnosti ná
rodu. Vydavatel Expressu, lord
Beaverbrook tvrdí, že soucinnost Anglie u Spolecnosti národu strhne britskou mládež v
novou válku. Lord navrhuje
odstup Anglie od Spolecnosti a
tvrdí, že na evropské pevnine
válka muže vzplanout po prvém výstrelu u nemeckých hranic. Podle Locarno smlouvy
Anglie musela by se na podobné válce podílet, nechat pohranicní výstrel zabouril by u hranic Polska nebo Francie, jeli a
kož Anglie po podepsání Locarno smlouvy zavázala se pomáhati napadeným spojencum
Evropská federace
dospívá
svého uskutecnení a federace
'

tvárejících se zpusobu. Vychovatelé se presvedcili, že názory rodicu na tresty jsou ohromným cinitelem.
Autor nechce vzbuditi domnenku, že je proti trestání dítek. Je prý lépe plesknouti díte pres ruku než dopustiti, aby
si spálilo na horkých kamnech.
Duležité je, aby byl zmenen
motiv pro trest.
Podle staré
theorie bylo díte potrestáno za
krádež petníku. Když ukradlo desetník, byl trest zvetšen,
;a je proti zájmum Anglie. Spo
a tak dále.
To byl zrejmý
lecnost národu je pro Federaci.
vzrust barbarského
systému
Evropy a neprímo proti Soustápred stoletími, který ucil “oko,
tí i Anglii. Londýn mel by tuza oko zub za zub”. Podle
díž clenství Ligy zanechat
a
názoru dr. Morgana vedl tento
prilnouti více ku svým dominisystém díte k vedomí, že po poím, které Locarno smlouvou
trestání je zlocin “vyrovnán” trídy.
nepodepsaly, a soucasne udrKdyby
a muže se krásti zase.
Ve výnosu je též zahrnut žovat prátelství se Soustátím.
si díte uvedomilo, že bylo uži- plán, jak opatriti zamestnání Za podobných styku hospodárto trestu k jeho prospechu, aby cásti z onech 4,000,000 nezapomery v Anglii by se pose varovalo pred ciny, které mestnaných osob.
lepšily
a tato válkou na evropMezi mlájsou nebo budou mu na škodu, deží a ostatními organisacemi ské pevnine nebyla by ohrožodošlo by k lepšímu dorozume- mají se utvoriti dobrovolné sku vána. Lord vydává se pri tom
ní mezi ním a rodici. Je prý piny delnické, které by byly o- za pacifistu a evropské diploprekvapující pocet dítek, jimž chotné pracovati za mzdu, jež macii neverí.
podstata veci nebyla nikdy vy- by byla o neco vyšší, nežli je
Theodore Eisele, který už
svetlena.
dnes vyplácená podpora neza- po léta zabýval se marne rýžoPul bitvy se vyhraje Výcho- mestnaným. .Tito delníci pra- váním písku z reky Rýnu ve
vou rodicu, praví dr. Morgan. covali by jak pri budování sil- snaze objeviti zlato, oznámil
Kdyby se tato dala uskutecniti, nic a železnic, tak i na stav- práve, že prišel na ložisko zlavetší cást problému zlocinnosti bách domu, pocítaje v to i oby- tonosného nedaleko Karlsruhe,
by byla rozrešena. Nebot každlí pro tyto pracující.
Nemecko.
dý skutecný zlocinec je osobou,
Dále je ve výnosu nekolik
Zahranicní ministr Ankterá nenávidí lidi a jelikož duležitých reforem porevoluc- glie Henderson,jenž
bude pred
musí býti nejaká prícina této ních zákonu, prijmutých pod
sedat demobilisacní konferennenávisti treba ji najiti a na- vlivem socialistu.
Za prvé má ci v Ženeve v príštím roce, recpraviti a zlocinu nebude.
se ulehciti trhu práce zkrácenil za banketu anglických státV Carwolin, Polsko, ctyri ním pracovní doby a utvorením níku a mimo jiného poznamearmády
pracují- nal, že odzbrojení Evropy musí
osoby, byly zabity a šest váž- dobrovolné
za
druhé
cích;
zavésti
svobod- býti uskutecneno,
ne zraneno, když vlak s náklaponevadž
ná
soutež
vzhledem
k
všeobecpríští války- znamenadem munice srazil se s posunomožnost
Byli vací lokomotivou.
pokusu o vaše nasycení!”
K neštestí nému snížení cen; za tretí do- lo by zánik evropské civilisace.
konciti vládní úsilí o ochrane Za príští války utrpeli by nejnenasyti žrouti, kterí se svou
došlo nedaleko odtud.
zemedelcu.
Nebyli
verejne.
ností chlubili
více civilisté a to za nájezdu
O chytrosti, ba témer lze
Proti kartelum a ujednání, neprátelských aviatiku. Otravvždy rádi videni, jak svedcí dobrodružství, které zažil artista ríci mazanosti mravencu, zrnin jejichž dílem jest udržovati vy né plyny musí být z válecného
Ullmann v Norimberku. O- fiuje se v “Kosmu” ptofesor soké ceny, zavádejí se tímto programu jiste odstraneny a
V labora- výnosem prísná narízení.
všechny armády ve svém poctu
becní rada ho nechal zatknout Jarhay z Bombaye.
profesor
pracuje,
je
tori,
kde
Vzhledem k tomu ujednání musí být zmenšeny, má-li se
z
mesta
vyvést
a
s oduvodnením, že clovek se neživí žra- také lapacka na mouchy, po- ruhrského uhelného syndikátu možností války predejít.
krytá dobrým lepem.
Množ- nebude obnoveno, což ovšem
ním, ale prací.
V Mnichove, Nemecko, v
ství much uvázlo v pasti a pri- bude težká rána kolektivismu.
Sklenice medu, obsahují- lepilo se na lepkavé hmote, aTéž má býti zahájena nová Krištálovém paláci vypukl ocí jednu libru tohoto sladkého by se už nikdy neosvobodilo. kampan,aby pšenice, jež se do- hen, který znicil velmi velice
pokrmu, znamená
pro vcely Mravenci, kterí stále hledají v váží, byla
doma vy- cennou sbírku starých i modervýkon 60.000 km, které musí této dobe, krise plné, nejaké pestovaným nahražena
žitem. Zemedel- ních obrazu. Budova se srítivcely uraziti, nežli shromáždí dobré sousto, které by* nasyti- ství má se dostati ješte další o- la a celková škoda bude mnoho
toho množství medu. C. B. lo, objevili záhy lapacku i s je- chrany, lec nic bližšího o tomto milionu marek.
Gooderham dospel k tomuto jími obetmi. Hned se nekolik není udáno: toto se však vykláV Londýne od 1. cervna
výsledku tímto poctou.
Jedna tvorecku odvážilo vzhuru za dá, že se bude asi pokracovati dlí dve ruské obchodní delevcela váží asi petitisícinu libry mouchami
ale cekal je prá-i v dosavádní politice s vysokým gace z Moskvy za úcelem koua do úlu prinese vždy množství ve takový osud jako ty, kte- ochranným
pe lodí a elektrikárských potarifem.
medu, rovnající se asi polovine rých chteli dosáhnouti. Tím
Jejich nákupy dostoupí
treb.
Ustanovením o “dani v krijejí vlastní váhy.
Aby se- byli ostatní zaraženi.
Profe- si” má se docíliti 400,000,000 prý hodnoty nekolika milionu
brala libru medu musí se asi sor Jadhay pozoroval, jak se marek cili asi $95,280,000 na dollaru.
desettisíckrát vrátit do úlu se shlukli k jakési situacní pora- amerických
penezích;
tento
o
svou koristí, pri cemž
nutno de, co by se tady melo podnik- bod je
považován
také
za nej- Bankovní úredník záhadne ovžiti v úvahu, že štáva, kterou nouti. Jejich porada trvala duležitejší v novém berním pro
kraden o pul milionu.
do úlu prinese, ztratí vypare- dlouho, ale konecne se do- gramu.
Snížení
armádního
ním asi polovinu své váhy. hodli a houfne odtáhli. A- [rozpoctu nebylo však ve výnojisté pražské
Úredníkovi
banky, který v poštovní sporiPrihlížíme-li ke všem temto le neproto, aby upustili od ko- su specielne vyznaceno.
faktum a vezme-li za základ, risti. Za chvíli se vrátili a kažNarízení, jež vydal presi- telne na Smíchove vyzvedl vetže každý výlet vcely znamená dý nesl zrnko písku s sebou. dent Paul von Hindenburg, má ší penežitou cástku, odcizil neprumerne 3 km ulétnuté drá- Nyní všechna zrnka kladli opa- za
úcel chrániti velké zamest- známý pachatel 100 kusu banhy, dospeje k výsledku 60,000 trne na lepenkový papír
navatele a jiné boháce hlavne kovek po Kc 5.000. Krádež
km, které musí vcely ulétnouti, pekne jedno za druhým, tak a- pro to, ježto vláda chce zame- byla provedena rafinovane, že
aby shroámždily
jednu libru by si vytvorili peknou pohodl- zili, aby nemecký
zmínený
obkapitál ne- úredník pohrešil
medu. Není proto divu, že nou cesticku vzhuru k polape- plynul za hranice.
nos 500.000 Kc teprve pri odevcela, již postihne osud, že se ným mouchám.
Po této suché
Služné
1,500,000 ríšských vzdání penez v bance. Policej
vylíhne v léte, pouze šest týd- ceste dospeli skutecne
až k státních a municipálních za- ní riditelství dutklive žádá, apozornost*
nu. Vcely, které se vylíhnou chycenému hmyzu a zde opet mestnancu,'které bylo sníženo by byla venována
po letní námaze, žijí prumer- kladli zrnko po zrnku pod tíl- o šest procent pred
v hotesmenárnách,
ctyrmi me- zvlášte ve
osobám,
ne sedm mesícu.
na
nádražích
ko much, až beze všeho nebez- síci, bude znovu sníženo od 4 lích a
vytvopecí dosáhli, ceho chteli.
do 8 procent. Pense asi 1,500- menícím petitisícové bankovky
fysikové
Americtí
a aby osoby tyto byly zjištovárili na základe analysy slunecNový visutý neboli rete- 000 válecných invalidu, vdov a ny. Okradený úredník je naního svetla novou teorii na vy- zový most St. Denis de Piles sirotku byla snížena o 10%. Ne
Je to
svetlení slunecních skvrn. Po- oreš reku Isle blíže Libourne, zamestnaným v poctu od 200,- prosto mimo podezrení.
banky
ktestarší
zamestnanec
dle této tearie prýští se na po- Francie srítil se pri zatežkáva- 000 do 500,000 bude zastave->
vyvelmi
pravidelne
nosíval
rý
vrch slunecní hmoty v okolí cí zkoušce, pri cemž 12 osob na další podpora. Zamestnancástky
penez
a
osvedcil
slunecních skvrn zvláštní lát- prišlo o život a 20 bylo porane- cu kterí nyní dostávají prumer- soké
Byly vyslechnuty
ka.. Má se za to, že tato látka no. Mezi zabitými je též sta- ne 60 marek cili asi sls mesíc- poctivost.
všechny
osoby,
které se v kritise rozlévá po povrchu a ochla- vitel mostu, vrchní inženýr de- ne, budou dostávati od 6 do 14
nacházely u
okamžiku
ckém
zuje. Tím se vysvetluje úkaz, partmentu Gironde.
Jeden z % méne a také príjem sezón- výplatního okénka v poštovní
že jádro slunecní skvrny vy- mostních zamestnancu zachrá- ních pracovníku bude zkrácen.
sporitelne, ale všechny obšírné
padá temneji než její okolí.
Zdá se, že dojde ku zno- výslechy byly
nil si život, protože odeprel
marné. Pul miDle vládního dekretu zúcastniti se této slavnostní vuupravení válecných náhrad, lionu korun zmizelo zcela záprohlášeno
mnoho kathedrál, zkoušky, ježto v noci predtím které Nemecko má, ale nemu- hadným zpusobem. Soudí se,že
kostelu, velké množství privát- se mu zdálo, že se most pri že platiti bývalým Spojencum. jde o nový trik mezinárodních
ních zámku, mezi nimi i majet- zkoušce zrítil.
Ve Veredn 231etý delník podvodníku.
Jelikož podstata
ky bývalého krále Alfonse, za
Svedky neštestí
byla rada Max Kujawa a 281etý strojník tohoto triku je zcela nevysvepamátškolních dítek, kterým bylo dá- Alfred Burger, jsou držitelé tlitelná, policie stojí pred velhistorické a umelecké
ky náležející národnímu ume- no ve škole prázdno, aby se po- ultra nového rekordu.
Za po- kou záhodou.
dívaly na tuto slavnostní chvíli merne krátkou dobu od lofílleckému pokladu.
o
ského srpna bylo jim dokázáDekretem bylo dáno 1600 otevrení nového mostu.
Váša Príhoda do Ameriky.
byla no 105 vloupání.
Zatežkávací zkouška
Remeslem
budov pod kontrolu výboru
provedena
zpusobem,
znepokojovali
že tímto
krásného
umení ministerstva
tím
se zdarem
V New Yorku Richard Coh
vzdelání. Vysvetleno,
že se devet trucku s nákladem písku jen. sousedy tohoto nemeckého pley, koncertní manager, oznáKaždý dostal osmi- mil, že na príští zimní sezónu
tímto dekretem nemyslí zna- vydalo se na jízdu pres most, mestecka.
letý
snosjeho
žalár.
cionalisování neb .zabavení cír-> aby se vyzkoušela
koncertní zavítá do Ameriky
kevního majetku, které zusta- nost. Tyto trucky doprovázelo
Národní rada Brazílie ceský virtuos na housle Váša
nou dále v rukou nynejších as 50 osob. Když pod tíhou pro ochranu pestovaelu kávy Príhoda.
Podle, programu má
vlastníku, at církevních neb trucku se most pretrhl, všichni oznámila
pro znicení vystoupiti v rade mest Spoj.
spadli do reky. Patnáct osob se 40,000 pytlu kávy, za úcelem Státu.
privátních osob, ale s národníV této nové své konbý
zachránilo plováním.
mi památkami nebude moci
udržeti cenu tohoto výrobku certní ceste do Spoj. Státech
ti volne nakládáno, neb delány
byl prý povzbuzen velkým úZ Port Nolloth, ležícím na bezpecné úrovni.
zmeny bez svolení vládního vý na Mysu Dobré Nadeje, bylo ose
Rada
usnesla vrhnouti ká- spechem svého koncertu minuboru krásného umení.
vu
Namaqualand
do more a tak uciniti konec lé zimy v Carnegie Hallu v
známeno, že v
kávy. Minulého me- New Yorku. Toto bude tedy
spalování
Výrocní den návratu krá- byl objeven zlatý útes na míste
bylo
v Santos spáleno 3,- již tretí umelecká cesta Príhole Karola z vyhnanství 8. cerv- Starých medených dolu. Jak síce
za národní se dále oznamuje, byl tento po- 000 pytlu kávy. Obyvatelé me- dova Spoj. Státy; pri prvním
na, byl vyhlášen
svátek pro celé rumunské krá- zeiftek koupen jednou americ- sta protestovali, že zápach ho- svém zájezdu do Ameriky pred
rící kávy jest nesnesitelný.
10 roky byl teprve 171etý.
kou spolecností.
lovství.
-

,

Klecka,
Levý & Russý,

O Milonovi z <Ktotonu se
že dokázal vec témer nemožnou: snedl sám za
tri dni upeceného vola. Je to
však asi jen prehnané tvrzení
jeho prátel, kterí tím chteli sesmešnit jeho žravost. Proti tomu se však utajovalo, že Herodon z Megary, jeden z hrdinu staroveku, snedl na posezení 20 liber masa.
Claudius
hostine
Albinus shltal pri
500 fíku, 100 broskví 10 melounu, 20 liber hroznu a 10
sluk. Císar Maxmilián byl ta*
ké velký jedlík: snedl za den
40 liber masa a spláchl je kbelíkem vína. Skvelé povesti me
zi nenasytnými lidmi tešil se
Josef Kolnicker z Pašova, který zemrel r. 1771. Tento slavný žrout pohltil za pet hodin 2
telata a 20 ctvrtek vína. Znám
je též výkon nenasyty, který
se zavázal, že sní celé tele,.
Pravil, když zmizelo v jeho útrobách témer celé, ruzným
pripravené
tele:
zpusobem
“Nezacne-li se brzy servírovat
to tele, pak toho budu mít troJistý rotmistr
chu mnoho!”
kyrysníku vypil prý jedním tahem kbelík vína. Pripravil se
na to tím, že vypil napred kbelík piva. Hrabe G. byl neobycejný jedlík. Mohl jíst stále a
nepoznal prý nikdy pocitu sytosti. Jednou byl pozván k
velké tabuli, kde chteli vyzkou
Sluhové
šet jeho nenasytnost.
dostali rozkaz vrátit se s každou mísou k hrabeti tri až ctyrikrát. Hrabe jedl a pil, až se
hory zelenaly a když se zvedl,
prohlásil na otázku, zda je syt,
že sní ješte játrovou paštiku
A skutecne.
Za
pro 24 osob.
pomoci nekolika lahví dobrého
vínka zmizela paštika v krátké
dobe. Urozený hostitel se pak
ptal hrabete:
“Nu milý hrajiž
syt?”
A když dobe, jste
zápornou
odpoved
stal zase
“Pak se vzdávám
prohlásil:
vypravuje,

Dr. John Morgan, profesor psychologie na Northwestern universite, dokoncil práve
novou knihu o výchove dítek.
Spisovatel knihy praví, že provinení dítek jsou vetšinou následky nesprávné výchovy. Stará theorie, jež kladla pud za
cinu, náleží • minulosti.
Celá vec záleží v náprave vy-

