
Více Svetové Povesti než všecky ostatní
Gasoiiny dohromady | i

Závodníci s chloubou, štestím a zkoumá- w . A i
ním gasolinu proti jiným druhum gasolinu f
dávají prednost RICHFIELD. Výsledek íéosEj£E
jest: 10 z posledních 12ti Indianapolis. wi
Rychlost’ v závodení; 42 vítezne v 55 JMr W&Jg
duležitejší A. A. A. od doby 1. Ledna jfísr.
1932, 9 z 10ti v závodení. Americký gM/ MimE.
dirt-track rekord. Následujte výber jEtEjpf fg/.m&M
ten nej lepší v zápase! Nestojí více! jA
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Nyní jest cas cistení
a úpravy domova atu zajisté budete potrebovat nejaký
nový nábytek na místo starého. Náš obchod zásoben lev-
ným nábytkem. Prijdte se presvedcit a prohlédnout si ceny

které vás prekvapí pravý (BARCAINS).

7he Beautyrest by Simmons

The Beaufy-Rest Mattress
jak zde vidíte tuto Matraci,jest /h ¦¦¦¦
zdelána z nejlepších soucástek 9 E I”
vnitrní pera a vše za sníženou E
cenu, které jsou zároven zaru- ¦ ¦ M M
cené že vám poskytnou to nej- • W
lepší pohodlí. Pouze

Congoleum Zbytky

jeden ctverecní yard

Gold SealCongoleum

Nová zásoba Vlnených

ENGLISH Dnes vám mužem na-
iÍßmjl. *1 LOUNGES bídnout 3 kusy

potažené

"

Mohair Living Room
*l4

-,
95 SUIT

" VJSe Nábytku, který jest do-
COGSWELL bre zpracován a vzorku

rf* Wr ? SESLE který se vám zalíbí.
1

$ 9 -95 $59*50

Klecka, Levý &Russy lne.
2232-34 East Monument Street

BLÍŽE PATTERSON PARK AVE. OTEVRENO VECER.

Príliv evropského zlata do
Spoj. Státu.

Podle výkazu federální re-
servní banky se jeví v posled-
ním mesíci znacný príliv zlata
do Spojených Státu. Bylo ho
za srpen z Evropy dovezeno za
$175,000,000, následkem ce-
hož zlatá zásoba stoupla na
množství odpovídající cene $4,-
086,000,000. Z citované zprá-
vy dále vysvítá, že úpadku
menších bank pozvolna übývá.
Bylo jich v zárí zavreno “jen”
85 s celkovými vklady $34,-
750,000, kdežto v cervenci za-
stavilo cinnost 158 bank se
vklady $49,877.000. Pred ro-
kem byla situace bank ješte
horší, protože jich musilo býti
uzavreno za jediný mesíc sr-
pen 158 s vklady $180,028.000

o
Stále churavel.

“Muj muž stále churavel a
trpel velice závratemi. Od té
doby co užívá Dra. Petra Ho-
boko, cítí se dobre,” píše paní
Julia Wojkiewicz z Petrh Am.
boy, N. j. Tento právem vy-
hlášený bylinný lék pusobí bla-
hodárne na cinnost zažívacích
a vymešovacích ústrojí a napo-
máhá tak budovati dobré zdra-
ví a zdravé telo. Není to pred-*
met lékárenského obchodu j je
dodáván pouze místními jed-
nateli, ustanovenými Dr. Peter
Fahrney & Sons Co., Chicago,
Illinois. advt.

Spolu do hrobu.
V Prudenville, Mich., Lewis

Gould, šedesátiletý a jeho man
želka Frances, 551etá, spácha-
li sebevraždu. Zadusili se ply-
nem v garáži za svým domo-
vem, když se byli usadili v au-
tomobilu a objali se kolem kr-
ku. Nechali bežet motor káry
v zavrené místnosti. Pred tím
vyjeli si do Roscommmonu, o-
kresního sídla, napsali tam po-
slední vuli a urovnali všecky
své záležitosti. Pak napsali
svým prátelum dopisy, v nichž
jim oznámili, že mají v úmyslu
sejiti se sveta. Prátelé nejblí-
že bydlící pospíšili k jejich do-
movu, ale prišli již pozde.
Když otevreli garáž, našli je o-
ba mrtvé. Gould býval smír-
cím soudcem.

o

Zvýšení sazby za balícky.
Zvýšené sazby za zásilky

balíckové pošty mají prinésti
dalších $7,500,000 príjmu z
pošty ctvrté trídy, bylo práve
oznámeno poštovním odborem.
Nové sazby budou od 1. ríjna.

o

Školák sebevrahem.
V Elizabeth, Frank Mann,

121etý školák se zastrelil když
mu bylo nakázáno, aby šel do
školy. Pred tím bylo pohrože-
no, že že pujde do polepšovny
bude-li se škole vyhýbati.

.
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Zotavení bursy.

Pod dojmem zpráv, že zeme
se vrací ku konservatismu, v
nemž zejména porážka guv.
Phil F. LaFollettea ve Wiscon-
sinu hrála nemalou roli, nasta-
lo prekvapující zotavení bursy
a pohyb ku konstruktivnímu o-
bratu. Ceny nekterých štocku
pokrocily o $2 až $lO a zvyšo-
vání cen bralo se v pred tako-
vým rychlým tempem, že i nej-
rychlejší tickery zaznamenáva-
jící ceny zustávaly o šest až se-
dm minut pozadu v rekordová-
ní stoupajících cen.

Také ceny za pšenici byly
dotceny a tato stoupla o 2Y2 C

za buši, a bavlna o $2 za balík,
což prispelo ku ružovému nazí-
rání na situaci. Vedle zpráv z
Wisconsinu, konservativním ži-
vlum dostalo se také povzbuze-
ní zprávami z departmentu
práce o situaci zamestnanosti,
a evidencemi o zlepšování ob-
chodu, vcetne vzrustajícími ci-
frami o spotrebe elektrického
proudu. S pocátku zlepšení
cen se dostalo železnicním a u-
tilitním podílum, ale pozdeji
všecky ostatní skupiny se pri-
družily ku postupu v pred. Nej
více zájmu se tešil stock Uni-
ted Aircraft, jehož se prodalo
na 280,000 podílu. Tento stock
postoupil o $6 za podíl.

Stoupnutí ceny pšenice také
privodilo zvýšení cen podílu
továren na hospodárské stroje,
a International Harvester stou-
pl o 5 bodu. Sears Roebuck po-
skocily o 3 body a Montgomery
Ward o 2Vfc. Také ceny potreb
jako cukr, káva, guma, hedvá-
bí, kakao aj. vykazovaly zvý-
šení.

o
Slamené hlasování.

Týdenník “Literary Digest”
porádá opet hlasování na zkou
šku, aby zjistil náladu volic-
stva pred presidentskou vol-
bou. Redakce listu tak ciní již
po léta a z výsledku tohoto
hlasování se dá až s 95% pres-
ností usuzovati na výsledek li-
stopadových voleb. Ocekává
se, že letos zašle své hlasy na
20,000,000 obcanu, protože se
;eší zajímavý podnik “Literary
Digest” v národe veliké pozor-
nosti.

Zatím jsou v posléze vyšlém
císle uverejneny výsledky do-
sud “slameného hlasování” v
Indiane, New Yorku, Pennsyl-
vanii, Ohiu a W. Virginii.

Ze jmenovaných státu bylo
redakci “Literary Digest” za-
sláno celkem 55,847 hlasu.
Hoover jich získal 28,193 á
Roosevelt 27,654.

Socialista Norman Thomas
dostal zatím celkem 3,792 hla-
su, což je asi 6% z celkového
poctu dosud došlých ballotu.
Kdyby mu pribývalo hlasu do-
savadním tempem, musil by na
konec míti pres 2,000,000 hla-
su, což je více než dvakráte to-
lik, co jich získal dosud nejú-
spešnejší americký socialistic-
ký kandidát, zesnulý Eugene
V. Debs v roce 1920.

o

2200 stop pod morskou
hladinou.

Americký ucenec, dr. Wil-
liam Beebe z New Yorku a je-
ho assistent Otis Barton se stou
pili pomocí nove vynalezeného
prístroje do hloubky as 2200
stop pod morskou hladinu, kde
je vodní tlak na jednu ctverec-
nou stopu 4800 tun. Potápecí
prístroj, zvaný bathysféra, byl
pozvolna spušten do hloubky s
paluby lodi “Gloria Hollister”
ve vzdálenosti 7 mil od ostrova
Nonsuch v Bahamském archi-
pelagu. Snad by se byli odváž-
ní muži spustili ješte hloubeji,
ale rozvlnené more kymácelo
lodí tak, že to bylo cítiti až v
bathysfére pod vodou. Prístroj
je elektricky osvetlen a má ne-
obycejne silné reflektory, kte-
rými je ozarováno morské dno
za úcelem vedeckého pozoro-
vání. Všechna dumyslná zarí-
zení fungovala úplne bezvad-
ne a hlas dr. Beebe-a bylo po-
mocí naslouchací roury na lod-
ní palube docela zretelne sly-
šeti.

Dr. Beebe proslul v posled-
ních létech ve všem svete zkou-
máním morské fauny z vel-
kých hloubek a objevil dosud
zcela neznámých druhu ryb,
rácku, atd., casto podoby prí-
mo fantastické.

o

Padelané desítky v Tombs.
Tajní zrízenci spolkové vlá-

dy se snažili zjistiti puvod
SI,OOO v deseti dollarových fa-
lešných bankovkách, které by-
ly nalezeny na podlaze cely ve
vezení Tombs, New York. Pe-
níze byly nalezeny žalárníkem
Kornerdorferem. Warden Barr
myslí, že nekterý vezen, který
je mel pri sobe, upustil je jak
se mu naskytla príležitost se
jich zbaviti.

Tajemství arizonských veží.
Znej záhadnejších stavitel-

ských památek nejrannejších
dob, které lákají svým kouz-
lem tím více badatelu, cím ví-
ce vzdorují jejich umu, jsou
pozoruhodné veže Pueblo-Indi-
ánu v Arizone. Nikdo nedove-
de urcití jejich stárí. Odhadu-
je se na 14 století a také na de-
set tisíciletí. Jejich stavitelé
byli kulturne nepochybne výše
než dnešní Indiáni. Nekterí
badatelé uvádejí je v souvislo-
sti s pohádkovým zemedílem
Atlantidou, jejíž zánik v mor-
ských vlnách znamenal také
konec neobycejne vyspelé kul-

Nejnovejší badání ame-
rických vedcu prinesla do ta-
jemství arizonských veží aspon
trochu svetla. Dr. Haugh zji-
stil, že Pueblo-Indiáni konáva-
li prosebná procesí na ctyri vr-
cholky hor, na kterých dodnes
nalézáme stopy starých svatyn
za tím úcelem, aby si na bozích
vyprosili déšt. Aby pro tato
procesí volili pravý cas, staveli
si jejich lékari veže, které jim
sloužily za meteorologické sta-
nice. Zdá se, že tyto záhadné
stavby byly vlastne astronomi-
ckými pozorovatelnami. Je
však také domnenka, že to by-
la opevnení, která sloužila k o-
brane, anebo že to byly špýcha
ry na potraviny.

V nekterých vežích naléza-
jí se podzemní komnaty, zvané
“kiwa”. Do tech byl prístup
jenom stropem a po žebríku.
Konaly se v nich náboženské
obrady, s jakými se dodnes je-
šte setkáváme u nekterých in-
diánských kmenu. Tyto pod-
zemní slavnosti uvádejí se v
souvislost se vstupem nového
ducha pri narození novoroze-
nete do sveta a s odchodem sta
rého ducha pri úmrtí nekteré-
ho príslušníka kmene se sveta.

Celkem se rozeznávají tri
druhy veží, pak veže bez kom-
nat a konecne veže, které se
zvedají prímo ze skalních oby-
dlí indiánských. Nejcastejší
je typ s podzemní komnatou.
Zdá se, že asi sloužil nábožen-
ským úcelum, zejména kultu
boha slunce a bohyne zeme. V
techto vežích byly nalezeny
také komnaty kneží a strážcu
chrámu,, ve kterých se nalezly
i nádoby se zbytky obilí. Ne-
které veže rozhodne sloužily
pro pozorování astronomická,
ve kterých se Indiáni znameni-
te vyznali. Ponevadž to byl
národ výlucne zemedelský, me
la pro nej astronomická a me-
teorologická pozorování veliký
význam. Zdá se také, že ne-
které veže sloužily za války ja-
ko útulek pro ženy a deti, kte-
ré byly shromaždovány v pod-
zemních jejich prostorách, za-
tím co muži se shora bránili
vež proti útocníkum kamením.
Archeologický pruzkum asi tri
ceti techto veží ukázal, že stav-
by jsou vetšinou založeny do
ctverhranu nebo do kruhu, na-
mnoze však také ve forme vel-
kého D. Trochu svetla do
ce techto veží mohly by snad
vnésti i zvyklosti dnes ješte ži-
jících potomku jejich stavite-
lu, totiž Hopi-Indiánu. Tento
kmen vyniká velikými znalost-
mi astronomie, které mu umož-
nují, aby svoje náboženské
slavnosti konal každorocne
vždycky k témuž datu. Hopi-
Indiáni mají velkou slavnost
zaklínání hadu, ku které dosud
nebyl nikdy pripušten žádný
beloch. Tyto slavnosti konají
se z cásti dodnes v podzemních
komnatách arizonských veží.
A tak veže slouží dodnes tomu
úcelu, pro který byly pred tisí-
si lety budovány.

Federální farmárská rada
vzdá se prodeju.

Nedávné rozhodnutí federál
ní farmárské rady, vzdáti se
prodávání pšenice, bavlny a ji-
ných farmárských produktu,
které ve svých skladištích drží,
bude míti za následek zvýšení
farmárských cen. Z této úpra-
vy trhu budou míti prospech
nejen farmári, ale také bursia-
ni, obchodníci obilím, jímž jest
farmárská rada a její obchodo-
vání trnem v oku.

Bursiani vždycky tvrdili, že
obilní obchod nejvíce trpí tím,
že farmárská rada má ve špý-.
charech spousty obilí, které i
kdyby neprodávala, ustavicne
má v zásobe a muže je do trhu
vrhnouti kdykoli jí bude libo.
Nyní však, když rada oznámi-
la, že se všech prodeju zríká
do príštího roku, melo by to
míti za následek povzbuzení
duvery a zvýšení cen.

o

Bandité uloupili $35,000.

V Redwood Falls, Minn., pet
banditu uloupilo $35,000. Dva
zrízenci banky State Bank a
Trust spolecnosti, unesli z této
do dálky asi 2 mil, kde je pro-
pustili na svobodu.

Registrace a hlasování ve Spo-
jených státech.

F. L. I. S.
Podle scítání lidu z roku

Í930 žilo toho roku ve Spoje-
ných státech pres 7,627.000 na
turalisovaných obcanu a pres
1,218.000 neobcanu, prohlásiv-
ších svuj úmysl nabýti ameri-
ckého obcanství. Na základe
této statistiky mužeme témer s
urcitostí ríci, že pri volbách v
listopadu bude asi 8,000.000
naturalisovaných obcanu o- i
právneno hlasovati.

Arkansas je jediným státem
Unie, kde muže voliti i priste-
hovalec, který teprve projevil
svuj úmysl státi se americkým
obcanem tím, že si vyzdvihl
tak zv. “první list”. Ve všech
ostatních státech muže hlaso-
vati jedine obcan a ješte i ten
musí vyhoveti ruzným predpi-
sum. Ponevadž ústava Spoje-
ných státu ponechala jednotli-
vým státum právo, prizpusobiti
tyto podmínky svým potrebám
zustávají volební predpisy v
ruzných státech rozdílné. Ve
všech státech musí však býti
volic nejméne 21 roku stár. Vo-
lic musí žiti ve státe a ve vo-
lebním okrese urcitou dobou.
Tak na príklad v new-yor-
ském státe musí žiti volic ve
státe nejméne jeden rok, v o- .
krese ctyri mesíce a v okrese ,
volebním nejméne 30 dnu. Jed-
norocní pobyt ve státe vyžadu- :
jí též státy Illinois, Pennsylva-
nia, New Jersey, Massachusetts
a celá rada dalších státu, dvou
rocní pobyt je žádán ve stá-
dech Alabama, Louisiana, Mis-
sissippi, Rhode Island a South
Carolina, kdežto ve státech In- i
diana, Michigan a Minnesota j
muže americký obcan voliti už ;
po šestimesícním pobytu. Ve s
volebním okrese musí volic žiti
Dred volbami v nekterých stá- 1
;ech pouze tricet dní, v jiných <
až rok. 1

V jednaadvacíti státech mu
sí volic umeti cisti a psáti ne- ;
bo aspon cisti anglicky. V
sedmnácti státech, vcetne Ka-
lifornie, Massachusetts a New
Yorku musí se každý nový vo-
ic podrobiti snadným zkou-

škám ze ctení a ze psaní. Con-
necticut, Mississippi, Virginia a
Wyoming pripouštejí k osudí i
;y, kterí umejí aspon anglicky
cisti. V žádném státe nemo-
íou voliti odsouzení zlocinci,
žebráci ani šílenci. V nekte-
rých státech nejsou pripoušte-
ny k hlasování osoby, odsouze-
né pro volební preciny. Státy
Georgia a New Hampshire od-
pírají volební právo tem, kterí
nezaplatili dane.

Témer ve všech státech mu-
sí se dáti každý volic nejakou
dobu pred volbami zaregistro-
vati. Úcelem této predbežné
registrace je zjistiti, zda volic
má vskutku hlasovací právo,
jakož i zabrániti necestným li-
dem pred hlasováním ve* více
nežli v jednom okrese. Nedá-
li se proto volic registrovati be-
hem stanovené registracní do-
by, nemuže svou vuli pri vol-
bách projeviti. Zkouškám ze
ctení a prípadne i ze psaní mu-
sí se podrobiti každý volic porn
ze jednou, pred prvým svým
hlasováním, registrovati se
však musí pred volbami kaž-
dými.

V den voleb odebere se volic
na hlasovací místo svého okre-
su. V mnoha místech jsou osu-
dí umístena v soukromých krá-
mech a kancelárích, jinde jsou
ve školách a na radnici. Ve
volební kancelári zaznamená
si sedící tam písar jméno a a-
dresu volice, o nemž se predejn
presvedcí, že byl dríve náleži-
te registrován a je tudíž opráv-
nen k hlasování. Volic obdrží
pak hlasovací lístek, se kterým
se odebere do malé, oddelené
budky. Zkazí-li první hlaso-
vací lístek, muže požádati ú-
redníka o druhý a prípadne o
tretí. Když byl oznacil jmé-
no kandidáta, pro než volí, slo-
ží volic svuj hlasovací lístek a
odevzdá ho jinému úredníkovi,
který ho vhodí do hlasovací
schránky a zaznamená si, že
hlas tohoto volice byl již odev-
zdán.

Témer všechny státy užívají
nyní t. zv. “australského hlaso-
vacího lístku”, to jest jediného
hlasovacího lístku, na nemž
jsou jména kandidáta vytište-
na za jménem a znackou jejich
strany. V drívejších letech
mívala každá strana svuj vlast-
ní hlasovací lístek, který byl
jiné barvy, nežli lístky ostat-
ních stran. Australský hlaso-
vací lístek prispel nemalou me-
rou k zrušení drívejšího zvyku
volicu, hlasovati bezrodílne
pro všechny kandidáty jediné
strany.

Na mnoha místech, hlavne
ve velkomestech užívá se nyní
hlasovacích stroju, které pocí-
tají automaticky hlasy pro ka-
ždého kandidáta. Tyto stroje

'podobají se ponekud krám-

ským pokladnám. Jména kan-
didátu jsou tištena na malých
proužcích papíru, umístených
na klickách. Stroj je skonstru-
ován tak, že se na nem dá stis-
knouti pouze jedna klicka,
predstavující knadidáta pro
urcitý úrad a i to pouze tehdy,
když hlasovací budka je uza-
vrena.

Model hlasovacího stroje je
obycejne vystaven v každé hla-
sovací místnosti, aby tak meli
noví volici príležitost seznámiti
se s mechanismem stroje již
pred vstoupením do hlasovací
budky.

o
Vaše strava a zdraví.

Snídane.
Píše

Shirley W. Wynne, M. D., Dr.
P. H., komisar zdravotnictví

mesta New Yorku.
Obiliny nemají chybeti pri

snídani na žádném stole. Jsou
levným pokrmem, výživným a
zdravým. Jejich zrna, bohatá
minerálními solemi a rostlin-
ným klihem, prispívají k budo-
vání silného detského organis-
mu a k zachovávání zdraví do-
spelých. Ackoli obiliny vare-*
né, jakými jsou ovesná kaše,
kukuricná mouka a krupice, o-
vesné vlocky a kaše krupicná
jsou obzvlášte dobré, je prece
jen záhodno, strídati je obcas s
pokrmy z obilin, které se jedí
studené. Tyto poslední bývají
tvrdé a krehké, musíme je pro-
to dobre rozkousati a tím nutí-
me zuby k práci, která je udr-
žuje pri zdraví.

Pri príprave varených obilin
máme používati teplého nebo
studeného mléka, cím více
mléka, tím lépe. Obiliny se
takto stávají pokrmem dvojná-
sobne zdraví prospešným. Ne-
které obiliny, které jíme stu-
dené, mužeme ješte smíchati s
cerstvým nebo vareným ovo-
cem. Jídla z obilných zrn, o-
voce a mléka jsou pak smesí,
obsahující tri príspevky k za-
bezpecení pevného zdraví.

Také opékané mlécné chle-
bícky meli bychom uvádeti
pod záhlavím “obiliny”,nebot
chléb je pecenou pšenicí. Když
pak krajícek chleba opeceme,
Domažeme máslem, posypeme
solí a nalejeme na nej horkého
mléka, máme jídlo v pravde
tak chutné, jako je výživné i
zdravé.

Vejce jsou takrka nezbytnou
cástí každé americké snídane.
Všeobecne za správnou prijí-
maná domnenka, že vejce na
;vrdo jsou težce stravitelná, je
mylná. Práve naopak, nekteré
uznávané autority v oboru vý-
živnosti pokrmu tvrdí, že vejce
na tvrdo jsou lépe stravitelná
nežli vejce na mekko. Také
míchaná vajícka jsou výborná.
Nejlépe je usmažiti v rendlíc-
íu nad párou. (Zkuste zítra

ráno následující recept: Vez-
mete dve vejce, ctyry polévko-
vé lžíce mléka a špetku soli.
Rozšlehejte vejce slabe vidlic-
kou, pridejte k nim sul a mlé-
ko a nalejte smes do rendlícku,

nad nádobou s va-
cicí se vodou. Míchejte vajíc-
ky až zahustnou. Jiný po-
krm z vajec, tak zvané “gol-
denrod eggs”, pripravuje se
;ak, že uvaríte dve vejce na tvr
do, bílek na drobno rozsekáte
a žloutky protlacíte sítem. Z
pul hrnku mléka, pul kávové
lžicky mouky, pul kávové lžic-
ky másla a špetky soli pripra-
víte mlécnou omácku. Rozse-
kané bílky vhodíte do omácky
a smes nalejete na opecený
chléb, který pak ozdobíte pro-
tlacenými žloutky.

Nezapomente, že žádná sní-
dane není úplná bez ovoce. Sy-
rové ovoce jezte ráno aspon
nekolikráte týdne. Když jsou
pomerance, grape-fruit, baná-
ny nebo jablka príliš drahé, ne
prehlížejte ctnosti, sušených
švestek nebo zdravotní cenu
varených krížal a sušených me
runek.

Pro pytel uhlí.
Frank Griggs, cernoch, byl

zastrelen v East St. Louis že-
leznicním hlídacem. Hlídac,
Wm. Bosomworth u dráhy Illi-
nois Central, pravil policii, že
stíhal Griggse od skladište u
mestského mostu, a dohonil jej
u 12. ulice a Russell avenue.
Tam prý cernoch jej uderil a
srazil k zemi. V následujícím
zápase hlídac na neho dvakrá-
te vystrelil.

—o
Obvinený z vraždy manželky

usmrtil sebe.
V New Haven, Connecticut,

491etý Michael E. Doyle, nar-
cen byl ze zastrelení své 39 ro-
ku staré manželky. Ve vezení
okresu prosekl si britvou žíly
na pravé noze a vykrvácel.

Manželku svoji strelil 1. bre-
zna letošního roku, když tato
odpírala mu v pití koralky.
Zranení podlehla 14. cervence.


