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President Hoover proti ukrý-
vání penez.

President Hoover v provolá-
ní k národu nabádá, by každý
poschovávaný dollar v zemi
byl dán do práce. Jen tak se
muže dostati prumyslu a ob-
chodu príležitosti k získání po-
trebného úveru, aby mohl za-
hájiti cinnost v rozsáhlejší mí-
re, a jen tak se dá celiti tísnivé
nezamestnanosti.

V provolání president praví:
“Nyní má každý obcan prí-

ležitost se zúcastniti vlastenec-
kého tažení proti depresi. Bu-
de-li uposlechnuto volání do
boje s krisí, za krátko se doc-
káme casu a zmírnení neza-
mestnanosti. Je povinností ka-
ždého, aby poschovávané pení-
ze dal k disposici prumyslu a
obchodu. Za poslední rok by-
lo poschováváno a leží dnes
bez užitku nejméne $1,300,-
000,000. Tyto peníze scházejí,
nejsou v obehu, neprinášejí ni-
komu užitku a brzdí snahy
zmírniti krisi.”

“Každý dollar, který zusta-
ne ležet v puncoše bez užitku,
by mohl umožniti úver od $5
do $lO, kdyby byl v obehu. Ú-
ver jest hybnou silou všeho ho-'
spodárského podnikání.

“Schovávání penez škodí ne
jen tomu, kdo tak ciní, nýbrž
celému národu. Nedostatek
penez v obehu poškozuje far-
máre, poškozuje drobného ob-
chodníka, který nutne potrebu-
je úveru, aby se udržel nad vo-
dou. Nebude lépe, dokud se
poschovávané peníze opet ne-
objeví v obehu.”

“Za válek, které Spojené
Státy vedly, se obyvatelstvo
vždycky zrovna predstihovalo
v projevech vlastenectví. Nyní
jsme ve válce s depresí. Bude-
li náš lid odhodlán prokázati
zemi tak vzácné služby jako v

prokáže-li tolik du-
very, jaká ho nikdy neopustila
ani v nej cernejších hodinách
našich dejin nastanou opet do-
bré casy a bude po krisi.”

“Vyzývám proto každého
dobrého obcana, aby se dal do
služeb zeme a pomáhal v boji
který vedeme. Vyzývám vše-
chny obcanské organisace, aby
precházely dobrým príkladem
a organisovaly hnutí proti scho
vávání penez do puncochy. Mu
síme míti úspech, pochopí-li
obcanstvo, co jest jeho vlaste-
neckou povinností.”

o—?—
Také nezamestnaný.

Ve státu New Jersey mají
superintendenta se služným
$6,000 rocne, jenž nemá nad
cím by dohlížel a s apropriací
$2,000 na potravu, pro níž ne-
ní chovance, který by ji jedl.
Na podivného tohoto nezamest
naného prišel governér a stát-
ní komise. Narízeno vyšetro-
vání.

Z Dálného Východu.

Státní odbor dal v sobotu
do verejnosti prohlášení, které
ucinil francouzský vyslanec v
Cíne, pridelený vláde v Nan-
kingu, v nemž popíral se vší e-
nergií, že by byla Francie do-
volila japanským marinum v
Šanghaji použiti francouzské
osady pri nedávných bojích s
Cínany.

Dve budovy, sloužící za prí-
bytek amerických missií V
Šanghaji, byly napadeny ja-

, panskými letadly, které na ne
vrhaly bomby. Vedle toho Ja-
panci vyslali námorníky, kterí
do budov vnikli a provedli tam
prohlídku. Stalo se to napred
v misii Presbyterní na ceste

i Szechuen, v území, které Ja-
panci v poslední dobe zabra-
li. Na dverích missie byla pri-
bita tabulka s podpisem ameri-
ckého konsula, oznamující, že
dum jest majetkem ameri-
ckým, ale to na Japance úcin-

¦ ku nemelo. Na jiném míste ve
ctvrti Hongkew, strílela japan
ská dela na jinou americkou
misii, Southern Methodist Epis-
copal, která byla minulý týden

1 napadena a vyplenena. Budo-
va byla poškozena již minulé-
ho týdne tak, že tam nikdo ne-
bydlel, jenom nekolik missio-
náru tam pracovalo na odha-
dování škody na správkách to-
ho, co se opraviti dalo.

Z Nanking vystehovali se po
slední Amerikáni, kterí tam do
sud zustali. K odchodu odho-
dlali se na pokyn Washington-
ské vlády, která jím oznámila,
že na život žádného, kdo ve
meste zustane, ruciti nemuže.

V pondelí cínská infanterie
uderila na japonskou delostre-
leckou posici podél fronty
Shanghai-Woosung, 20 mil
dlouhé, ale vrženi byli zpet.
Práve pred západem slunce Cí
nané pokrocili až do blízkosti
500 yardu ku japonské linii.
Po urputném boji prinuceni by
li ku ústupu, když Japoncum
nribyli ku pomoci vojáci z lodi
Idzumo. Z obou stran hlášeny
byly težké ztráty.

Nebezpecí pro Mezinárodní
settlement den ode dne se zvetl
suje. Jedna z tamních žen,
Robertson, zranena byla šrap-
nelem, jež lítaly pres settle-
ment. Vedle ní raneno bylo
pet cínanek.

Mírové pokusy, jež ucinily
Spojené Státy a Anglie, podle
všeho selhaly, když v pondelí
oznámeno bylo z Japonska, že
japonské vojsko nebude odvo-
láno ze šanghaje dokud odtud
nebude odvoláno cínské.

Roztrpcení diplomaté dle
všeho vzdali se nadeje na smír.

Japonská lod s nákladem
vojáku uvázla v pondelí na
melcine v rece Yangtze. Vo-
jáci vezeni byli ku posile.

V úterý cínská kavalerie na-
padla japonskou frontu. Odra-
ženi byli palbou strojových
pušek. Dálší útoky na Chapei
a Woosung pevnosti, jichž ú-
celem bylo vypuditi z nich Cí-
nany, selhaly, vzdor kanonáde
provádené težkými lodními de-
ly a vrhání bomb s aeroplanu.

Nezjištená zpráva udává, že
japonský bombovací aeroplan
ve srážce s cínským aeropla-
nem poškozen byl strelbou to-<
hoto.

Bomby a kule stále padají
do Mezinárodního settlementu.
Narízeno bylo, aby policejní
stanice settlementu na Dixwell
road vyklizena byla. Stanice
ovládána byla cizineckou poli-
cií.

Dálší posily Japoncu vylode-
ny byly.

Obchodní a bankovní cínští
predáci zaslali telegramy se-
kretári státu, Stímsonovi a prv-
ním ministrum Anglie, Francie
a Itálie naléhajíce na to, aby
neshoda Cíny s Japonskem u-
rovnána byla ve spojení s ideá-
ly ligy národu, Kelloggovy
smírové dohody a dohody de-
víti mocností.

“Black Hawk”, americká
dopravní lod prijela do šang-
haje z Manily s velikou záso-
bou pro americký 31. pluk pe-
choty konající patrolní služby
v šanghaji.

Japonci vykládají dosavád-
ní nezdary pred šanghaji še-
trením životu japonských vo-i
jáku na nejnižší možnou míru.

Americtí misionári v Kan-
chow v Cíne vystaveni jsou ne-
bezpecí.

Presbyterní výbor cizinecké
misie obdržel v úterý kabelo-
gram z Cíny oznamující, že
“Japonské válecné methody
pusobí velice težké zhouby”.
V kabelogramu žádáno, aby
krestanským vlivem pracová-
no bylo pro neodkladné smír-
né skoncení nynejšího konflik-
tu.
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Unie na stranu LaFolletta.
Politická síla 105 unií sdru-

žených v Americké federaci
práce bude vržena ku podpore
LaFollettovy predlohy, o které
se práve jedná v senáte, aby
federální vláda vydala znacný
obnos na prímou úlevu delníku
bez práce, a aby se zavedly zá-
kony zabranující soudcum vy-
dávati zákazy proti delnickým
uniím.

Vudcové delnictva byli svo-
láni ku své pravidelné zákono-
dárné schuzi, která se bude od-
bývati práve v dnech, kdy se-
nát se má rozhodnouti o La-
LaFollettove predloze na po-
volení $375,000,000 na prímou
podporu nepracujících, a de-
mokratickém kompromisním
návrhu, kterým se povoluje
$750,000,000, avšak polovina z
tohoto obnosu poskytuje se stá
tum co “pujcka.”

Proponenti tohoto zákono-
dárství, o nemž se práve vede
silná debata v kongresu, mají
za to, že postup Federace zna-
cne sesílí nadeji predloh, že
budou prijaty.

o

Deprese škodí školství
v Arkansasu.

Za dnešní nikdy nebývalé
deprese jsou na tom školy zle
v celých Spoj. Státech,ale snad
nikde tak jako v Arkansasu,
jehožto finance se ocitly v úpl-
ném bankrotu. Více než sto
verejných škol bylo zavreno
behem jediného mesíce, ledna,
a mezi 40,000 a 50,000 detí o->
ctlo se bez vyucování. Zatím
se ciní pokusy udržeti vyucová-
ní príspevky soukromými.
Rozpocet se vydání a odhadne
se príspevek na jednoho žáka,
který rodice zaplatí, tak aby se
mohlo vyucování udržovati v
behu. Ale proti tomu se posta-
vil nejvyšší návladní Norwood
který praví, že tento systém od
póruje státním základním zá-
konum, ustanovujícím, že vše-
cko vyucování ve verejných
školách musí býti zdarma.
Tedy škola, na kterou rodice
žáku prispívají, prestává býti
školou státní. V celém státu
chodí ješte do verejných škol
560,000 žáku, ale bude-li mož-
no vypracovati až do pocátku
letních prázdnin, nikdo neví. V
Arkansasu jsou školy vydržo-
vány asi z deseti ruzných pra-
menu daní a všecky tyto pra-
meny v poslední dobe vysýcha-
jí merou povážlivou. Ke všemu
ješte mnohé školní distrikty
uložily své fondy, na letošní vy
dání pripravené, na banky a
tam o ne prišly. Není nadeje,
že by se pomery zlepšily do
prázdnin, ba ani na príští rok
nejsou valné vyhlídky, a proto
se pomýšlí na zavedení nových
daní, aby se školní finance po-
stavily pa lepší základ.

Soucitné duše.
V Colton, Kal., nezamestna-

ný po 10 let, Robert G. Leo, 62
let stár, se dovedel, že zdedil
$2,000,000 po strýci, který
zemrel v Nemecku. Témer o-
hromen city radosti, když do-
stal tento kabelogram, staric-v
ký bývalý telegrafní operátor l
oznámil, že si ponechá jen
$25,000 a venuje zbytek na ú-
levu chudých lidí.

V Columbus, tricet tres-
tancu, kterí pracují v krejcov-
ne státní ohijské trestnice, se
dobrovolne uvolilo pracovati
na odevech pro chudé školní
deti, které by jinak musely zu-
stati doma, protože nemají na
sebe co obléci.

Když dal tento návrh dotyc-
ným veznum riditel sociální pé
ce John McSweeney, nebylo a-
ni jediného trestance, který by
nebyl zdvihnul ruku na zname-
ní úplného souhlasu.

< Obvykle dostávají trestanci
za svoji práci 2 až 4 centy za
hodinu. Odevy a overalls bu-
dou stejné jakosti, jakou mají
šaty, zhotovované pro sirotcin-
ce a jiné podobné instituce.

o

Demokraté úmrtím dvou
oslabeni.

Clenové poslanecké snemov-
ny kongresu, Percy Quin z Mis
sissippi a Samuel Rutherford z
Georgia, zemreli ve Washing-
tonu, podlehnuvše srdecním zá
chvatum. Od smrti jednoho
neuplynula celá hodina, když
zemrel druhý. Quin, který slou
žil v poslanecké snemovne
skoro po dvacet roku, byl chu-
rav neco pres mesíc. Ruther-
ford klesl mrtev, když se holil
ve svém hotelu. Kongresníkem
byl od roku 1925. Oba byli de-
mokraté. Po jejich smrti za-
sedá nyní v poslanecké snemo-
vne 218 demokratu,*2l4 repu-
blikánu, 1 farmár-delník a tri
místa jsou uprázdnena.

Starec politikár zemrel.
V New Yprku zemrel W.

Woorhis, který po dvacet roku
zastával úrad grand sachema
Tammany hallu. Pres vysoký
svuj vek zastával úrad predse-
dy mestské volební komise až
do 20. ríjna lonského roku,kdy
byl dán do výslužby s plným
platem SB,OOO rocne.

Voorhis byl grand šachem
Tammany hallu po dvacet ro-
ku, ackoliv stanovy organisace
ustanovují, že nikdo do tohoto
úradu nemuže býti znovuzvo-
len. clenové Tammany, když
si práli Voorhise v úrade tom
podržeti, obešli stanovy tím, že
pri výrocní volbe nevolili žád-
ného grand sachema..

Pri svém neobycejne vyso-
kém veku tešil se Voorhis vý-
bornému zdraví. Nedávno se
chlubil, že ani neví, co je bole-
ní hlavy. Asi pred pul rokem
však mu übývalo sil, takže ne-
mohl venovati tolik casu svým
povinnostem predsedy volební
komise, až konecne dospel ku
presvedcení že je na case, aby
šel do výslužby.

o
Alkoholista chtel vyvraždit

rodinu.
Delník v Chicagu, Jindrich

Petera, ucinil pokus vyvražditi
celou rodinu, pozustávající s
manželky Marie, 451eté, syna
Jirího, 211etého a dvou dcer,
181eté Gladys a 161eté Edith.
Petera byl ráno zachvácen ná-
hlou vražednou mánií a vrhl se
na svou spící ženu s britvou v
ruce. Nežli se napadené žene
podarilo privolati pomoc syna,
byla nebezpecne porezána na
brade a levé ruce, když chrá-
nila svuj krk, který jí chtel zu-
rivý muž, po nekolik dní prý
trpící alkoholismem, podríz-
nout!. V nejvyšším okamžiku
prispechal zoufale volající matj
ce na pomoc syn, který s otcem
svedl zurivý boj o britvu.
Georgovi na pomoc prispecha-
ly jeho dve sestry, Gladys a E-
dith. Petera vida, že detmi
zmaren jeho úmysl zavražditi
ženu, obrátil se proti nim a
hnal se po nich. George byl
otcem porezán na pravé ruce a
týž osud stihl i mladší sestry
Gladys. Petera pak vybehl ze
spacího pokoje do kuchyne,
kde si sám podrezal hrdlo. Zra
není jeho se nezdá býti smrtel-
ným.

Záhada.
Ve Washingtonu na ceste do

Takoma parku byly postreleny
dve dívky a krátce na to muž,
jdoucí po ulici. Žena, která vi-
dela první útok, pravila, že vi-
dela cerný sedan, jak se priblí-
žil k chodníku, a výstrely jež
se podobaly strojní pušce, sra-
zily obe dívky k zemi. V dru-
hém prípade, G. T. Backus, zrí
ženec odboru zemedelství, šel
k domovu, když za ním se zje-
vil cerný sedan. Byla na neho
vypálena jedna rána, jež jej
trefila do zad. Backus padl a
doplížil se pak do blízkého do-
mu, odkud bylo telefonováno
pro ambulanci.

o
Nemohl choditi ani spáti.
“Po dva roky trpel jsem rev-

matickými bolestmi, které by-
ly na konec tak zlé, že jsem
nemohl ani choditi v noci spá-
ti. kusil jsem mnoho prostred-
ku s malým nebo žádným vý-
sledkem. Na radu zacal jsem
poúžívati Dr. Petra Hoboko a
Lécivého Oleje; po týdenním
užívání bolesti zmizely a tešil
jsem se zdravému spánku; po
dalších trech týdnech cítil
jsem se zdravým a agilním ja-
ko mladík, ackoli je mi pade-
sát šest let,” píše p. M. Schau-
der z Philadelphia, Pa. Tyto
dva prípravky staly se prosla-
venými pro úlevu, kterou pri-
nášejí pri bolestech svalu, bo-
lestivých údech, ztuhlých klou-
bech a revmatických stavech;
nejsou prodávány v lékárnách,
nýbrž je prodávají zvláštní mí-
stní agenti, ustanovení Dr. Pe-
ter Fahrney & Sons Co., 2501
Washington Blvd., Chicago,
111. advt.

o
Oddala rozvedeného manžela.

Ve Springfield, Missouri, E.
M. Lawsonová, která jest žen-
ským pastorem, provedla
zvláštní oddavky. Ženil se tu
její bývalý manžel Lawson, s
nímž jest rozvedena. Žádal ji,
aby provedla oddávací obrad
a rozvedená žena svolila.

o
Žalostná novina.

Hattie Mayor z Evanstonu
pujcila svému ctiteli, John
Chicco $5, aby ji mohl vžiti dó
divadla, ale on je prohrál na
koníckách a tak ho chtela ne-
chat zavrít.

Vysvetlení k Sokolským
Výpravám.

Sestrám a bratrím, sdruže-
ným v Americké Obci Sokol-
ské a našim príznivcum vubec:

V poslední dobe byl pode-
psaný starosta Americké Obce
Sokolské prímo zaplaven dota-
zy, týkajícími se letošních vý-
prav k IX. sletu všesokolskému
a jelikož stalo se již prímo ne-
možností soukrome na tak cet-
né dotazy odpovídati, obrací-
me se na náš ceský tisk se snaž
nou žádostí, aby vysvetlení to-
muto poprál laskave místa.
Aby též každému bylo vše jsa-
no, seznamujeme kruhy sokol-
ské a príznivce naše i s prube-
hem jednání pri spolecné po-
rade s bratry Slováky, konané
v Chicagu v mesíci kvetnu a
zároven odvoláváme se na zá-
pisky porady této i protokoly
Výk. výb. A. O. S., uverejnené
v orgánu jako na doklady, že
uvádíme zde vše presne, jak
bylo jednáno.

V kvetnove porade žádali
bratri Slováci, aby se zadáním
výpravy nebylo odkládáno, ný-
brž aby spolecnosti byly požá-
dány o nabídky co nejdrív. Zá-
stupci Sokolstva ceského opet
klonili se k náhledu, že lépe
bude ješte vyckati a když byl
podepsaný starosta Obce So-
kolské upozornil na to, že na
základe nabytých zkušeností,
cíé dríve je výprava spolecno-
sti zadána, tím více casu po-
skytnuto je ruzným agenturám
vyvolávati t. zv. “truc-výpra-
vy”, pridali se i bratrí Slováci
k našemu náhledu a usnešeno
bylo, odložiti zadáni výpravy
do doby podzimní.

Po uplynutí zimního období
bylo usneseno ve Výk. výb. A-
mer. Obce Sokolské, aby spo-
lecnosti byly požádány podati
své nabídky 30: listopadu.

Ve schuzi Výk. Výb. A.O.S.
konané dne 30. listopadu ve-
cer, otevreny byly nabídky
všech paroplavebních spolec-
ností a jelikož nabídka Cunard
Line, byla nejvýhodnejší, ne-
bot jmenovaná cestovní kan-
celár vyšla nám neobycejne
štedre vstríc, rozhodnuto pro*
palácovou lod Aquitania, kte-
rá vypluje z New Yorku 14.
kvetna a s druhou výpravou
naší 8. cervna.

Doufáme, že vysvetlení toto
bude každému jasné a kojíme
se nadejí, že nevyskytne se ni-
ceho, co by bratrské styky na-
še jen dosti málo porušilo. Pre-
jem bratrím Slovákum všeho
zdaru a doufáme, že naší bra-
trí a sestry jakož i príznivci
budou opet k tomu napomá-
hati, aby naše obe výpravy ce*
ského Sokolstva setkaly se s ú-
plným zdarem, tak aby i pri
panujících stísnených pome-
rech byly to nejskvelejší vý-
pravy všech posavadních.

o——

Dve sestry vyrovnaly se sedmi
policistum.

241etá Jane Wayne a její 21
roku stará sestra, Jeannette
Stali, jež pred ctyrmi roky pri-
stehovaly se do Chicaga z
Kentucky, když v pondelí za-
jíždely s automobilem do ga-
ráže, napadeny byly cerno-
chem. 18 roku starým Lorenzo
Baugh, jenž si porucil, aby mu
vydaly jejich peníze. Sestry,
cernošky, nedaly se. Sousedé
pojednou zaslechli volání o po-
moc. Na místo prihnali se dva
sergeanti s peti policisty a uvi-
deli, jak cernošky sedí na útoc-
níku, jenž oblicejem zaboren
byl do snehu.

Když Baugh zbaven byl tí-
hy dvou sester, zacal ráditi. Po
pet minut sedm policistu melo
plné ruce práce nežli jej zdo-
lali. Pri tom detektivu zlomen
byl prst.

Syn boháce s bandity.

291etý Harry C. Moir, syn
majitele hotelu Morrison v Chi
cagu zatcen ve svém apart-
mentu s mladou ženou, jež v
dobe nájezdu policie byla ode-
na pouze v pajama práve jako
on. Krome toho byli v onom
byte zatceni ješte jiná žena a
ctyri mužové. Ti byli ztotož-
neni jako útocníci 15 loupež-
ných prepadení gasolinových
stanic.

Nekolik revolveru a dva gal-
lony jalovcové koralky bylo
nalezeno v byte.

o
Vykouril 58,690 doutníku.
V Santa Rosa v Kalifornii

policejní soudce, Charles N.
Collins, práve slavil své deva-
desátileté výrocí narozenin. V
den narozenin vykouril svých
sedm doutníku, jak bylo jeho
zvykem po dobu osmnácti ro-
ku. Pocítá že vykouril 58,690
doutníku.

Strevní neporádek
DÁ

SE NAPRAVITI!
Strevní neporádek, zejm. zác-
pa, nechut k jídlu, nervosa,
páchnoucí dech, bolení hlavy
nebo neklidný spánek, DÁ se
napraviti, ale musíte sáhnouti
po pravém léku. ctete na prí-
klad :

“Chicago, 30. ríjna. —Když
jsem prišla do Chicaga, byla
jsem bledá, nervosní, nic mne
nechutnalo. Má sousedka mi
poradila

Trinerovo Horké Víno
a v nekolika týdnech bledost
zmizela, byla jsem plná chuti
k jídlu, k životu i ku práci. Va-
še vdecná pí. Anna Kohouto-
vá.” Ucinte jako ona! Každý
lékárník je prodává, velké neb
malé láhve, pri každé cenný
kupon. Jos. Triner Co., 1333
S. Ashland Ave., Chicago, 111.

advt.
o

Švadleny stávkují.

V New Yorku pet tisíc del-
nic, pracujících na výrobe žen-
ských šatu, ve schuzi se usnes-
lo vyjiti na stávku. Zamestna-
vatelé chteli na nich, aby pri-
stoupily na snížení mzdy o 30
procent. Odpovedely stávkou..
Jsou to delnice uniové.

Snedl patnáct páju na
posezení.

V Newcastle, Pa., John Smith,
po snedení pravidelného obe-
da skládajícího se z peti sand-
wichu a jablka, pustil se do je-
dení páju a snedl jich patnáct
behem sedmnácti minut. V nej-
bližší dobe prý se pokusí o sne-
dení triceti.

o

Vražda a sebevražda.
V Rock Island, 111., na ro-

dinné farme byly nalezeny mr-
tvoly farmáre Artura Van
Daele a jeho ženy, jichž tela
byla hrozne zohavena. Zdá se,
že farmár napred usmrtil ruc-
nicí svou ženu a pak sebe. Vý-
strely jim cástecne urazily hla-
vy.

o—

Proc nemohla do kostela.
V Chicagu jak tamní farár,

Dr. John R. Hubbard udává,
tázal se clenkyne kostela, proc
v nedeli do kostela neprišla.

“Moje želva byla nemocná”,
odpovedela tázaná.

Podle všeho prec neco* nové-
ho je pod sluncem.

o

Málem z hrobu by se byl
nedostal.

V Minot, N. Dak., hrobar,
Robert Link, kopal hrob. Ko-
lem hrbitova jdoucí lidé zasle-
chli výkriky hrobarovy. Když
prichvátali na hrbitov, nalezli
Linka, jak tento vykopal hrob
tak hluboko, že z neho dostati
se nemohl.

o

Indiáni odmítají farmy.
Vládní agenti z reservací

pokouší se prímeti Indiány v
okolí Lewiston, Idaho, aby se
vpravili do pestování dobytka
pro maso nebo mlékarení. Do-
savádní zkušenost s nimi ne-
mela vláda príjemné. Pred
casem rozdelila mezi ne po-
zemky, aby na nich farmarili.

Nedávno konala se zde schu
ze kmene a na té dvacet pet
Indiánu podalo a prosadila žá-
dost ku vláde, aby si pozemky,
které jim pridelila, vzala zpát-
ky. Tvrdí, že jim byla puda
pridelena bez jejich vedomí a
proti jejich vuli. Pro ne to
znamená povinnost pracovati a
platiti dane, a to oni nechtejí.
V roce 1920 konal se tu soupis
a 200 Indiánu bylo pri nem
prohlášeno za zpusobilé, aby
se sami starali o své veci. Pro-
to byly mezi ne rozdeleny po-
zemky pro kmen vyhražené.
Od té doby bylo 175 takových
farem prodáno pro neplacení
daní. Zbylo jich 25, které nyní
majitelé nabízejí vláde zpát-
ky. Vláda prý je dle zákona
zpet vžiti nemuže. Vezmou
jim je tedy, jako ostatním, mí-
stní úrady a prodají je v draž-
be.

o

Pro pokárání se usmrtila.
V Bulring Game, Kal., Mil-

dred Kendallova, 16, student-
ka vysoké školy, spáchala se-
bevraždu, protože její bratr
Stanley, 18, athlet na universi-
te, kritisoval její postup ve
škole.


