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V SOBOTU/ 5. ĎUBNA 1924. 

O SOUČASNÝCH UDÁLOSTECH. 
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i i' Theodore Roosevelt, st., zastával první pollťidký úřtid, 
když byl zvolen do aněmu státu New Yorku. To ovšem ne
byla zrovna vysoká hodnost a y širší známost veřejnosti ve
lel Roosevelt, až když byl: ustanoven presidentem McKinleym 
^řflručím sekretářem námořnictva. Po válce se Španělskem 
byl,zvolen guvernérem státu New Yorku a z tohoto úřadu po
stoupil ua místopresidentatví a konečné presidentství Spoje
ných Států'; * 

Rovněž Ťheodor Roosevelt ml., zastával první politický 
úřad, když byl zvolen do sněmu státu New Yorku a president 
Hording ustanovil ,je/ pWučím sekretářem námořnictva.* Krá
čel tedy mladší Roosevelt ""'věrné ve šlépějích tatíkových a 
před několika měsíci měl jistou republikánskou nominaci za 
guvernéra New Yorku. 

Přišél však do tohp ten nešťastný olej a bylo po všem 
Mladý Kdoáevelt musí posečkati se svými p^Uvl^ými aspi
racemi až se ha tu afféru trochu zapomene. 

* * * 

Ve svém "rozloučení s národem" dřívější generální jiá* 
vládní Daughérty vyjádřil přesvědčení, že jeho činnost v če
le odboru spravedlnosti bude uznána "vlasteneckými Ame
ričany". Nevíme, zda se Harry nemýlí, ale že bude zacho
ván ve vděčné paměti jistým druhem stoprocentních vlasten
ců, o tom nemáme pochybností nejmenších. A mimoděk si 
vzpomínáme na výrok Sama Houstona o vlastenectví a těch, 
kdož se jfm nejhorlivěji ohánějí. 

» » • 

Jistý prominentní americký žurnalista stále ujišťuje své 
čtenáře, že "president Coolidge je naprosto poctivým člově
kem". A my neváháme říci, že v tom s ním souhlasíme. Jsme 
přesvědčeni, že novo-anglické svědomí p. Coolidgeovo nedo
volilo by mu na příklad "fixlovati" v pokeru nebo dokonce 
přivlastniti si něco, to náleží někomu jinému. - President 
Harding také byl naprosto poctivým člověkem. 

Avšak president Coolidge chce býti zvolen do úřadu, kte 
rý nyní zastává, to jest jeho nejvyšší ctižádostí. A do toho 
obyčejně mají hodně co říci zájmy, u nichž poctivost Bení 
zrovna nejsilnější stránkou. 

• * • 

Onehdy jistý radikální novinář prohlásil* ve své před
nášce v Clevelandu, že jak republikáni tak demokraté jsou 
potřísněni olejovou korupcí. Je v tom dosti pravdy, třeba že 
na republikánské straně spočívá hlavní vina a zodpovědnost, 
ježto ony pověstné výsady.byjy dudány ttUroiiUatrate re
publikánského presidenta. 

Asi před dvěma desítkám! roků jfstý Krajan súčastnil se 
Bár. socialistické konvence a v "Dénnici" psal. jak bylo to tam 
všechno krásné, ani stopy po vlivech, jež pracují, obzvlášť 
za kulisami, v národních sjezdech velkých, politických stran. 
Redaktor k tomu podotkl, že nemusí nijak překvapovati onen 
krásný průběh socialistické konvence. íJokud strana obírá 
«e jenom s ideál;* a není v nebezpečí, že bude povolána k mo
ci a dohadů, je vždycky cista. Republikánská strana také 
byla offUdána ideály při svém založení. 

Bylo V"' hodné pravdy v tom, co one* redaktor napsal. 
Na příklad v Československu, kde při tamním volebním sy
stému každá strana má nějakou příležitost (losáhtt9M& iftoci 
a úřadů, žádná z nich nemá na korupci monopok 

* • * -

I Dle svědectví přud Aenátním výborem, jedna firma na 
Vlečných kontraktech "natáhla" vládu o více než pět millio-
nů dollarů a mimo to si počítala 270 procent výdělku. Do
konce i doutníky, které páni líykouttli a účty z* prádlo po
čítali vládě. 

Nevíme to jisté, ale byli bycliQpi ochotni uzavřití něja
kou mírnou sázku, že ti stoprocentní — vlastně 270procentní 
vlastem i — jsou šmahem proti poskytnutí dodatečného platu 
vojákům, kteří sloužili ve světové válce. Oni jsou do té duše 
přesvědčeni, že za takový vznešený jako j« vlastenectví, 
nemělo by býti placeno! 

'-V" * 
We postedníeh správ, aeaáfcw LaFollette z Wisefctttfnu. 

jenž těžce onemocněl, je na cestě k uzdravení a možnost, že 
postaven bude do národních voleb lístek "třetí strany", roste 
denně. Je totiž skoro jisto, že v republikánské konvenci bu
de nominován president Coolidge a ti dosavadní uchazeči o 
demokratickou presidentskou nominaci jsou rovněž muži 
konwrvtttivui Je tudiž pohlíženo,11a LaFolletta jako mt lo
gického vůdce pokrokové sírany. B*1 tas. zn válečného nad
šení, kdy LaFollete k \uli svému stanovisku vůči válce, nebyl 
by. býval žádoucím "aktivem" pro žádnou stranu a republi 
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V SOBOTU, 5. DUBNA 1924. 
káni se jej zříkali; avšak tehdy ještě 
stoprocentních vlastenců. Od té doby co«£|r&a jevo vyšlo, 
mnoho se změnilo a,mezi jiným smýSUni Imiřického lidu o 
LaFollettovi. . 

Z těchto důvočiů wisconsinský senátor pliobí republikán 
ským konservativním vůdcům vážné sturoip^ Jako svého 
kandidáta"jej nechtějí, ale také ho nepřejí oné třetí straně. 

• • # 

V této souvislosti bude snad záhodno tiťésti některé z 
politických neb hospodářských reforem, jei LaFollette bud' 
odporučuje neb v minulosti odporučoval. Ví hlavních rysech 
jsou to: v ^ 

Snížení železničních dopravních sazeb # řikonstrttkcr sy-
stétnu federální reservnf banky a systému na poskytováni 
půjček farmářům tak, aby zemědělcům bylo ve skutečnosti 
pomoženo; aby vláda převzala a operovala Vějiké dobytčí o-
brady a jatky; afcy vláda a nikoli Henry prodávala ni
tráty z Muscle Shoals; odporučuje referendum, čili všeobecné 
lidové hlasování před prohlášením války, je pjroti Mellonovu 
bernímu plánu, v němž spatřuje pouze cestu,!aby váleční a 
jiní zbohatlíci byli zbaveni placení spravedlivého dílu daní a 
je pro bezodkladnou neodvislost Filipín. Je pro revisi smlou 
Vy Versaillské a pro uznání Ruska a je proti Stazu Národů a 
proti světovóknu soudu a rovněž proti každému zasahování 
Spojených Států do záležitostí íjiárodů.obýYí^ích Mexiko a 
Střední a Jižní Ameriku. / * 

A bude snad záhodno d od a ti, ié byt to LaFollette, jenž 
podal v senátě resoluci na vyšetřování olejiaých výsad ve 
Wyomingu a v Californii. To je dodatečnou příčinou, proč 
wisconsinský senátor netěší se oblibě v kruzí<jh administraci 
hjlízkýcfe. ( • , • WjfUBF- --'f 

ŽENEVSKÁ SCHŮZE SPOLEČNOSTI 
NÁRODŮ. 

ní se publika vůči tanci. Nej
sme již tancem "posedlí" ný
brž již jsme se tak dosti "vy-
tancovali", aváak kouzelný ry-
thmus foxtrottu nám koluje v 
krvi a* musíme jeho pobízejí
cí tempo nějak projeviti. A 
tak přináší taneční hudba sa
ma sebou, že několik leol za
tancujeme. Jdeme sice často 
tančiti, ale dostačí krátká do
ba, a bychom "ukojili hlad fox
trottu. Také taneční pořádky 
v novější době nejrou již tak 
střídavé jako dříve. Kdežto v 
minulých dobách tančilo se vel
ké^ množství taneff a tance ko
lové býly vystřídány čtveryl-
kou, menuetem a jinými tanci 
řadovými, opakuje se dnes ve 
věčném pořadí foxtrott, valčík 
a tango. Těchto několika tan
ců máme však v jedné nebo 
ve dvou hodinách tíoat. Tak sta 
lo siř tančení po c|ivadle ob
vyklým; ve všech nejelegant-
nějsích hotelích a tanečnícjh 
místnostech a tanec po večeři 
při němž jsme dobrým jídlem 
přivedeni do příjemné nálady, 
je vlastně tancem ideálním, je
hož půvab si nesmíme zkaziti 
tím, že bychom no příliš pro 
dlužovali. 
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Rada Spoleěnonti národů sešla se v těehfb dneeft^ Že
nevě k obvyklé jarní schůzi. Csl. zástupce, ministr zahranič
ních věcí dr. Beneš zasedl zde tentokráte jako plnoprávný 
člen Rady vedle 7rástupců velmocí. Ocenili jsm^e již svého ča
su význam této volby pro poznání a vážnost našeho státu za 
hranicemi. Nyní stal se ještě více zřejmým srdečným uvítá
ním. jehož se dru. Benešovi v Radě Společnosti ústy britského 
zástupce Lorda Parmoura dostalo, zejména tím, že mu byl 
svěřen důležitý referát o dnešním stavu otázky odzbrojení. 

Pořad nynějšího zasedání není jinak zvláště významný. 
Tentokráte nedojde patrně k situacím tak kriticky vzrušeným, 
jako za podzimního zasedání, kdy schůze přišla do řecko-
italského konfliktu o Korfu. Z této choulostivé aféry zbylo 
však pro letošní zasedání ještě zásadní rozhodnuti o kompe
tenci Svazu národů v podobných případech. Itálie tehdá u-
pírala Společnosti právo mísiti se do sporů, při nichž jde o 
čest velmoci. Tato theorie, která se stanovami OTganisace je ve 
zřejmém rozporu, měla nebezpečný dosah prft všechny malé 
národy, které zde hledají svou záštitu a bezpečnost. Poně
vadž však Itálie fakticky ustoupila, nechtěla j*tenkráte Spo
lečnost národů zbytečné dále drážditi, nýbrž'fevéřila vyvrá
cení italského .názoi-if odbyné koaaisi, kt^r^ /Éuvfcdyž my
sli se uklidnily, podá &vůj referát. Podobná i^ocedura ode
hrála se vlastně i"s naší otázkou javorinskou. Ťa byla rov
něž nejprve odsunuta na klidnou vedlejší kolej haagského 
soudu. Když zde byla objektivně správné rozhodnuta, takže 
nebylo možno vznésti proti tomu jakékoliv námitky, byla de-
limitační komise pověřena vypracováním nového návrhu roz-
hraničení, který by odpovídal striktně nálezu soudu. Návrh, 
ponechávající nyní Javorinu podle práva na straně českoslo
venské, bude Radou Společnosti národů v to;nto zasedání po
tvrzen a platně vyhlášen. Dále bude nás z programu zají-
mati zvláště otázka maďarské sanace pomocí mezinárodního 
úvěru a kontroly, která zde bude konečně vyřízena. Repa-
rační komise povolila se souhlasem všech věřitelů dočasné od 
stavení první hypotéky a novou velmi niírnou úpravu reparač 
nich splátek, Mad arsko bude platit i jen 10 milionů zlatých 
korun po dobu umořování sanační půjčky, to jest po 

dvacet let. Při tom musí radikálně zasáhnouti do svého do
savadního rozpočtového pořádku, respektive nepořádku. Užší 
komise Rady zkoumá již nové návrhy madar^kého ministra 
financí a provádí další škrty v položce vydání." Hlavně třeba 
dbáti, aby se nevyhazovaly peníze na tajné zbrojení. 

Kromě těchto věcí budou zaměstnávati Radu ještě ně
které drobné, ale dosti choulostivé otázky místní* klajpedaká, 
gdaňská a zejména saarská. Klajpeda (Meniel), přistav na 
Baltu je předmětem aváru mezi Německem, Polskem a Lit
vou, která na počátku loňského roku ho obsadila. Ujištuje 
se však, že spor je v zákulisí již do té míry urovnán, že řeše
ní možno považovati za nalezené. Území zůséane Litvě, bu
de však požívati jisté samosprávy. -Gdaňsko, "německý o-
strov" v polském moři cítí se zas ohrožen státem ho obkliču
jícím a dovolává se ochrany Společnosti. Saarfrko, jehož do-
ly byly mírovou smlouvou vydány Francii, správa svěřena 
však Společnosti národů, stěžuji si zase na okupační režim 
francouzský, který v souvislosti s posledními událostmi v Po
rýní byl arci utužen. Francouzská brigáda, která zde koná 
bezpečnostní službu, má býti zaměněna loyálním četnictvem. 
Anglie ujímá se již dávno tohoto drobného kousku Německa 
a na v^$ch loňských schůzích Rady došlo při tomto předmětu 
ku srážkám. Při nynějším poměru tranko-britském není 
.však třeba obávati se nového vyhrocení otázky. Společnost 
národů čekají v tomto roce významné úkoly světové-pplitic-
kého rázu, které z«|&m ještě vy nadují přípravy ve vládních 
kancelářích spojenců. 

(Tt«kový o<fl>nr ministerské ČbI.)  

Vytrvaloati v tanci ubývá rneční zábavy konají se při éa-
V dobách velké záliby v5ji o -páté a trvají zpravidla 

tan,ci nemohli se tancující od- jen 1 nebo 2 hodiny. Také tan-
hodlati zakončiti plesy a ve sta cy po divadlech a po večeři 
tech, kde policejní hodina ne- prodlouží se nejvíše na dvě ho 
dělala škrt r>řes rozpočet, tr- diny. Ples, trvající 'tři hodiny, 
val pravý ples. celou noc. Je' označuje se již za dosti dlou-
známkou. že taneční mánie u- hý. Jistý znalec mezináxodní-
bývá, jestliže taneční zábavy ho společenského života uvá-
v New \orku a v Londýně se dí pro toto zkrácení plesů řa-
/líacuě zkrátily, Jínes již se dl!:  iajíinuvývh důvodu. ."Illa-
netauči po celé hodiny bez vnf příčinou jeťť'— píše za 
jí**, 

'U' " i. irJi 

Přejete-li si mít Va
še zuby v pořádku— 

ošetříme vám je prvotřídní 
prací se zárukou. 
j£*iby trháme- bez bolesti. 

Navštivte 
DR. KESSLERA 
5621 Broadway 

Úřední hodiny: 
Od 9 h. do 11:30 hod. dop. 
Od 2 hod. odp. do 8 h. več. 
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Zkuste náš 
T A R  C O M P O U N D  

s Mentholem a 
EXTRACT COD LIVER 
Opatrný Drug Co. 

* 3789 E. 131. ulica. 
j^roti Corlett škole. 

hujlWu 

Sfl blíží 
a s nimi různé jarní radosti. Vy se nejlépe potě
šíte, když si připravíte VELIKONOČNÍ NÁPOJ.. 
Odporučujeme vám naše snížené ceny za zboží té 
nejlepší jakosti, které jest plněno do plechovek 
přímo v tpvárně, neb žádné sudové zboží, pochyb
né jakosti, v našem obchodě nenaleznete. 

P 0 V O D N Í  D l Á M O  N  D  B R  A N  D  
< na várku 6 gallon i s chmelem...... .169^ 

O  E S U  N  D  H  E I T  — -  p ů v o d n í  z n á m k a  >  
í s chmelem IÍ9# 

"55" MALT BRAND — původní i • clpMt i 
l e m ,  t h  n e j l e p š í  j a k o s t  ,  M . . . . .  

W E N E S T E E N 8  O h & í b S É t t M a l l g r a n d i  
plechovka na 1 várku 9 gallonů, pouze SI.00 

KOBKY (Caps) nej lepší  z  měkkéh^'  y  *  |  
plechu, 12 tuctů za «.... 

H R N C E  N A  K V A Š E N ^  
Oallon za — . ,Ž2<4 

;i.í 

ZVl»ÁáTNÍ SLEVY NA RŮZNÝCH _ 
DO ÓBORXJ ONOHO SPADAJÍCÍCH 

NAJDETE V - i 

A. Strejček 
5221 HAMM IVE i' 

ZDRAVOTNÍ PUD 
ktetf donucuje civiliaované muže udriof. 
vati »e fysicky čistými, Jestliže cbtí sobi 
zachovati zdraví, byl jedind vyvinuty 
W^yž umožněno bylo moderní zdravotní 
plumbařstvl, umožňující přlzpůsobitl 
vňem žádoucím podmínkftm. Stane mě 
tak zařízením nové koupelny — buďtt 
ajlátěnl, že Vál plurabaf svému obonj* 
dobře rozumí. Vyjednejte vSe s Jos. 

a Jist^ ae nedopustíte chyby. 
V JOSEF R021ČKA, • 

pl»mb«ř*kt koatiaktsi ^ 
6747 PORTAGB AVE. 

«.o»>N.a^T Tel. Broad 1112-W Union 11SS-J|' 

ttk x-

.s 

Vašek práce bude 
lepší 

fcáyž některý iiiuz má úsporný účet, není pák ve star#* 
stech o svoji budpucpdst — a jest J lepším dělníkem. 

Spoření dle dílenského plánu uskutečněno 
" The Union Trust Go, 

Jest to plán, který pomohl k místu foremana více jak 
jednpmu muži, i postaviti domovů jinýn(* 

V . _ . . . . ' v.-
Řekněte bossovi, že si jej přejete—rád Vám jej zaopatři: 

< •  

CmZENS BLOC., 814 Euclid Av«. 
BROADWAY BANK OFE1CE, Broadway Cl E. 55tK Street 
BUCKEYE ROAD at E. 89th StPM 

247 EUCLID AVENUE BUCLtD AVENUE 6l I01»t ST. 
WOODLAND BANK OFFICE E. 105thí <•. PASADENA ' i: 

Woodland Ave. & E. 55th St. LORAIN & W. 93rd SŤREET '/ 1 
WEST 25d» ST. & DEN1SON AVE. KINSMAN m E. 140tU STKEÉT 

PASADENA 
. 93rd SŤRE1 
. i40tu s: 

A 8AFI PlACf F0R tAVl]<0« 
Á 

,x 
• t «*. 
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