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Z oboru práce.
Youngstown Sheet & Tube

Co. poskytne zamestnání 275
mužum pri predelávkách a
zvetšení svého závodu v Stru-
thers, Ohio. Tyto práce vyžá-
dají si nákladu $70,000, z ce-
hož $49,999 bude vyplaceno
na mzdách.

V Schenectady, N. Y., J. J.
Donovan, správce departmentu
spolecnosti General Electric
Company oznámil, že bude pri-
jato do práce asi 2,500 mužu k
výrobe, prodeji a instalaci no-
vých výrobku.

V Clevelandu William A.
Irwin, predseda United States
Steel Corporation oznámil:
“Není žádných pochyb, že ob-
chod všeobecne jest nyní o
mnoho lepší, címž nechci ríci,
že by jenom nálada sama o so-
be byla lepší, nýbrž míním tím
pravou obchodní cinnost. Shle-
dal jsem, že tak je tomu všu-
de, kamkoli jsem prišel. Na
príklad v našem vlastním pru-
myslu si pamatujete, že ješte
nedávno výroba oceli byla ko-
lem deseti procent kapacity,
kdežto nyní blíží se již k 20%
kapacity.”

o
Objev jeskyne v Kentucky.
V Greenup, Ky., v tamní

“jeskyni pokladu”, jejíž objev
zpusobil velkou sensaci, nale-
zeno bylo dalších 39 nuggetu,
které se zdají býti zlatými. Kro
me jiných starožitností, nale-
zena byla i celistní kost muže
z predhistorické doby. Vypra-
vují tak tri muži L. G. Etapf,
dr. P. C. Norton a Edward
Wellman, kterí zanechali hned
svých povolání a chopili se za-
mestnání “hledacu pokladu”,
když byli upozorneni na zá-
hadnou jeskyni dvema hochy.
Hoši vycíhali, jak znela první
zpráva, starého Indiána se že-
nou, který po jeskyni pátral,
ježto byla prý bydlištem jeho
deda, který zde uložil poklady.
Zmínení tri muži, vedeni hochy
vnikli do jeskyne a nalezli zpr-
vu 12 zlatých nuggetu a neko-
lik relikvií. V místnosti nachá-
zela se kamenná nádrž, ale do-
sud nemohli prozkoumati její
obsah.

Povídají také ponekud podi-
vuhodnou historku. Jakmile
totiž do jeskyne vlezli, zasta-
vily se pojednou všem trem ho-
dinky, ale jakmile vylezli hle-
daci zlata na denní svetlo, da-
ly se opetne rucicky na ciferní-
ku v obvyklý beh.

o
Starý, ale dosud dobrý.

V Boston, Mass., v roce 1635
postavil Thomas Bird dum, kte
rý je dosud obydlen jeho po-
tomky. Dum jest 297 roku stár.

Ze zeme svobody.
Cas od casu Amerika rozcí-

lena jest presidentskými volba-
mi. Zvítezí strana ta nebo o-
na, štastní obdrží tucné “joby”
a vše jde tak dále jako “bejvá-
valo.”

V dobách dnešních zvláštní
pozornost’ však nemuže upre-
na býti New Yorku mestu. V
New Yorku obe politické stra-
ny, at republikánská nebo de-
mokratická, jsou jedna jako
•druhá. Když dnešní stav me-
sta a ohromnost zájmu v tom-
to uváženy, jaký to obraz ský-
tá se!

Zde nejvetší mesto sveta'
skorém, kde vynaloženo rocne
víc milionu nežli kterýkoliv E-
vropský národ s výminkou
dvou vubec vynaloží. New-
York ve skutecnosti je zbankro
tován, banky odepírají pujcky
leda za podmínek,které težko
jsou vládnoucím v meste prija-
ti. Po léta mesto kontrolová-
no bylo demokratickou maši-
nou Tammany prosáklou ko-
rupcí a podvody. Jako pim-
perle oblecený mayor, Jimmy
Walker, clen mašiny této, mu-
sel resignovati po odkrytí jeho
odpor vzbuzujících manipula-
cích. Na místo jeho dosazen
prozatímne jako mayor McKee
jenž v nekolika mesících kaž-
dého dobre smýšlejícího napl-
nil nejlepšími nadejemi. Mí-
sto jmenování jej kandidátem,
vudcové Tammany prosadili
svoji a postavili za kandidáta
prodajneho a smešne vystupu-
jícího o‘Briena, jenž charak-
terisován je jako “nejvetší bu-
lík”, jenž tam kdy kandidoval.

Reci, kterými ohromiti chtel
svet, ukazují, co má v hlave. V
jedné horoval pro vetší armá-
du jak na souši tak na mori. V
jiné volal, aby “dítky drženy
byly ve škole”. Ani jediná my-
šlénka zdravá a vážná!

Jeho zvolení bylo skoro jis-
totou. Podporoval jej jak go-
vernér Roosevelt, tak bývalý
governér, AI Smith. Strana
republikánská byla tichá tak
dalece. Tito postavili sice pro-
tikandáta, ale jenom “aby se
nereklo”: Snad z vítezství je-
ho i mnohým z nich v tichu le-
dacos “ukápne.”

o’Brien v úterý vyhrál.

Vzduchoplavci usmrceni.
Tri vzduchoplavci zabiti by-

li, když v nedeli aeroplan srí-
til se s nimi do pole u Ran-
dolph, Mass. Zabiti byli: Fre-
derick Lothrop Ames z Bosto-
nu, majitel yachty, Frances
Burnett, dcera zakladatele fir-i
my Burnett Vanila Extract a
Frank Penrose Sproul z Pitts-
burgu.

Vydali se na cestu aeropla-
nem z East Boston vzduchopla-
vecké stanice na North Easton
statek Ames rodiny.

Ames pocházel z jedné z nej-
starších rodin v Novo-Anglic-
ku.

Když studoval na Harvard
universite roku 1927 vybral si
tri muže a pustil se s nimi pres
more na 44 stop dlouhé lodi do
Anglie, aby tam s lodí zúcast-
nil se veslarských závodu. Za
odvahu svoji byl tehdy odme-
nen medalií.

Burnettova obdržela licens
ku rízení aeroplanu pred týd-
nem.

O. R. Hamrick, 381etý,
správce Clarsburg (W. Va.)
vzduchoplavecké stanice a
John Shulte, 211etý, uhoreli v
nedeli ku smrti, když aeroplan
s nimi dopadl k zemi v Gor-
manis ve W. Va. Byli na ceste
do Washingtonu. Aeroplan za-
ryl se prední cástí do zeme.
Pri nárazu došlo ku výbuchu a
ohni.

o

Radost’ z dítek.
V Henning, Tenn., farmár

W. C. Ammons vychoval svých
vlastních 29 dítek a dve cizí
prijal za vlastní. Má dohroma-
dy 31 dítek.

“Jsem hrd na každé ze svých
31 dítek”, prohlásil Ammons.
“Ani jediné z nich nezpusobilo
mi na okamžik žádných nesná-
zí.”

Farmár jest 77 roku stár.
Byl trikráte ženat.

V Cincinnati, Ohio, Eve-
rett Reese, 761etý mládenec ži-
jící na farme stal se nevlast-
ním otcem 47 dítkám. Jeho
“rodina” zahrnuje dítky od ju-
venilního soudu okresu Butler
a z detského domova okresu
Butler; také dítky z okresního
vezení volají jej jeho prezdív-
kou “Daddy Long-legs” Reese,
t. j. dlouhonohý táta.

Tuto svou rodinu zacal “sbí-
rati” pred 25 lety, kdy zapocal
s dodávkou mléka v domove
pro dítky. O tech 47 dítek,
jimž se stal nevlastním otcem,
staral se tak dlouho, dokud ne-
odrostly tak, aby se mohly sta-
rati samy o sebe.
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Den Prímerí.
Listopadu jedenáctého roku

1918 uzavrena byla prímerím
svetová válka, jedna z nejhruz
nejších jakou historie sveta
zná. Neprátelství skonceno,
následky hruzné války zustaly.
Lidé tleskají obdivujíce pocho-
dující vojáky, jejichž povolá-
ním je uciti se vražditi, ac ten
Nejvetší sveta Kristus zvolal:
“Schovej mec svuj do pochvy”.

Vzdor hrozným následkum,
utrpení, jež dnes morí lidstvo
více nežli cokoliv jiného, náro-
dové zbrojí více nežli pred vál-
kou.

My v Americe mluvíme o pri-
pravenosti. Ku válce pripravo-
vati se máme?

Nikdy ne! My máme se pri-
pravovati, tot povinnost’ Spoje-
ných Státu! Nikdy však ku
válce. Cílem prípravy budiž
mír a pokoj sveta! A pak bu-
de daleko šlechetnejším žiti a
ne umírati za jiné na poli krve
a smrtelného sténání!

o

Pro snížení ctyri sta milionu
dolaru vysloužilcum.

Aby z vládního vydání na
vysloužilce z války übrána by-
la suma $400,000,000, naléhá-
no bylo v nedeli ve zpráve
zvláštního výboru obchodní
komory.

Výbor je presvedcen, že še-
trení dosaženo býti muže bez
poškození zájmu vysloužilcu,
kterí skutecne zneštastneni by-
li ve válce a závislých na tech,
kterí padli na bojištích.

Výbor vychází z toho, že
dnes podporováni jsou mnozí,
kterí války se nezúcastnili na
škodu tech, kterí skutecne ta-
žení prodelali. Že sloužili tací
behem války v armáde, výbor
praví, není prícinou, proc, by
bráti meli podpory, když tepr-
ve po válce k nejakému prišli
úrazu anebo se roznemohli.

Výbor praví, že Spojené Stá-
ty roku 1932 zaplatily vyslou-
žilcum a na techto závislým
skoro o dvacet procent více ne-
žli Nemecko, Francie, Anglie,
Itálie a Kanada spojené.

Dva zabiti ve srážce automobi-
lu s vlakem.

Harold Prien, 161etý a Ho-
ward Crowley, 151etý, zabiti
byli a ctyri jiní’poraneni, když
automobil s nimi srazil se s o-
sobním vlakem u Bradner v O-
hio. Lio Timmons, 181etý, snad
zranen byl smrtelne.

Všichni byli cleny footballo-
vé cety z Toledo, Ohio.

o

Platil životem za banditu.
V New Yorku nevinný byl

zastrelen seržantem Josefem
Volkem když tento strílel za
banditou, který se utekl do pre
plnené stanice podzemní drá-
hy. Zabitý byl ztotožnen jako
William Hogan, 55. Opouštel
vlak když Volk, vystrelil pro-
následuje Edwarda Mele, ban-
ditu, jenž prepadl restauraci a
preskocil pažení, aby vskocil
do preplnené káry.

o

Osleplý vidí.
V Seattle byl 211etý Don Do-

naldson, student university
Washington po ctrnáct let sle-
pým. Operace, kterou nyní
provedli lékari,vrátila mu zrak
po pet predchozích operací.
Byl oslepen v stárí sedmi let
výbuchem dynamitového kap-
slíku.

o
Pak jezdete elektrickou károu.

V New Yorku Joseph V. Mc-
Kee, prozatimní mayor, prišel
v subwayi o své SSOO hodinky
jež mu nejaký dlouhoprsták z
kapsy vytáhl. Mayor úredníky
mesta káral pred casem, že je-
zdí do práce v drahých autech.
Sám denne prijíždí podzemní
drahou.

o

Utonula ve vane.
V Santa Monica, Kalif., 91e-

tá Mary Overtonová uklouzla
v koupelne rodinného obydlí a:
spadla do vany vodou naplne-
né a v této utonula.

o
American zatcen v Nemecku.

V Kolíne nad Rýnem, stu-
dent George Holmes z New
Yorku byl zatcen pro lepení
komunistických plakátu. Po-
licie se pokusí o jeho deporto-
vání do Spoj. Státu.

o

Útocište.
V Los Angeles v cele proza-

tímního vezení bylo osmnáct
zajatcu, vetšinou trampu, z
nichž ctyri prorazili mríž v o-
kne a utekli. Zbylých ctrnáct,
v odpoved na otázku proc ne-
následovali jich príkladu, od-
vetili: “Nu, a což tady nejsme
jisti, že se aspon trikrát denne
najíme?” /

Drahé zatancení.

Dobrotitelka.
V Boston, Mass., Catherine

J. Downes za svého života a-
doptovala deset dítek. Nyní,
když ve veku 81 roku zemrela,
doprovodilo ji ke hrobu devet
z onech dítek, které prijmula
za vlastní.

o
Zranen beranem.

V Tipton, Ind., A. Whisler,
byl napaden ve své stodole zu-
rícím beranem a utrpel vážná
zranení. Byl zachránen psem,
který se zakousl do skopce a o-
dehnal jej od farmáre sražené-
ho beranem k zemi.

o
Lakomec.

V námorní nemocnici v Bre-
merton pred mesícem zemrel
Seymour Abrams, starý vyslou-
žilec z indiánských válek. Vši-
chni se domnívali, že byl chu-
dasem. Nyní však, když pro
jeho pozustalost byl ustanoven
administrátor, vyšlo na jevo, že
zanechal jmení v obnosu $30,-
000.

o
Rychlá doprava.

V Kansas City, Richard W.
Robbins, predseda letecké spo-
lecnosti Transcontinental and
Western Air Lines, oznámil, že
jeho spolecnost od 5. listopadu
zavede 24-hodinovou leteckou
dopravu osob z Atlantického
pobreží na Pacifické a opacne.

o
Konec karbanu.

Ve státním vezení Milledge-
ville, Ga., otec a syn, kterí za-
vraždili tri muže pri hádce
vzniklé ze hry poker, skonali v
elektrické židli. William Hul-
sey, 52, otec, a Fred, 31, syn,
byli oba farmári.

Krajanské z ruzných stran.

V Oklahoma City predná-
šel krajan Dr. Cliford J. Bar-
borka, clen fakulty Northwest-
ern university. Mluvil o výživ-
nosti ve spojení s tak zvanými
nemocemi nedostatecností. Dr.
Barborka pravil:

“Nemoc nedostatecnosti jest
termín, který se v první rade
používal ku výsledkum, získa-
ným krmnými pokusy na zví-
ratech, když temto se nedostá-
val ten ci onen vitamin. Podob-
ný stav, jako pelagra, beri bé-
ri, kurdeje, vredivost, aj. byl
pozorován i na cloveku, nema-
jícím dost vitaminu. S výjim-
kou pellagry, (ruže, ruže mi-
lánská), tyto nemoce podvýži-
vou jsou rídká a málokdy na-
lezeny ve Spojených Státech.
Termín nemoce nedostatecnos-
ti (cesky spíše nemoc nespráv-
né výživy), zahrnuje nejen ne-
dostatek vitaminu, ale i onen
stav, kdy telu schází jiné vý-
živiny, jako uhlohydráty, pro-
tein, tuky a minerály.

“Chyby ve výžive mohou bý-
ti jen malé, ale pak-li se udr-
žují po léta beze zmeny, mo-
hou býti zodpovedný za jisté
urcité druhy nemocí.”

—Slovenský krajan Soták,
jinak Miller, byl ve Scranton

Crescenze Cece, 331etý Ital,
který prišel do Spojených Stá-
tu nezákonne r. 1926, draze
zaplatil patnácti minutový ta-
necek ci dva na pude Kanady.
Mladík prišel do Ameriky po-
dloudným zpusobem ve veku
27 let. Byl zatcen r. 1931,
avšak nemohl býti deportován
následkem promlcení svého
precinu po urcité dobe. Cece
jel v léte na kanadské hranice
a vzal si projíždku na Bob-Lo
ostrov, který je již kanadským
územím. “Já jsem nemusil vy-
stoupiti z lodi, ale hudba na o-
strove hrála tak krásne, žé
jsem si nemohl odepríti dva ta-
necky. Netrvaly déle než 15
minut.” Ale když se Cece
vracel na lod, která byla ame-
rickou, byl zadržen pristeho-
valeckými úrady. Nyní byl de-
portován protože vstoupil do
Spojených Státu nezákonne
z ostrova Bob-Lo, po patnácti-
minutovém pobytu v Kanade.

o

Ceskoslovensko má splatiti
IV2 mil. dollaru.

Nová a velmi silná kampan
na dukladné snížení nejakých
jedenácti bilionu dollaru, které
bývalí válecní spojenci dosud
dluží Spojeným Státum, se o-
cekává krátce po národních
volbách 8. listopadu.

Jaký úcinek tato situace bu-
de míti na splátky kter.é vypr-
ší 15. prosince, se doposud ta-
jí. V úredních kruzích ale
panuje presvedcení, že Anglie
a Francie, jakož i nekterí z
menších dlužníku své splátky
15. prosince vyrovnají, radeji
než aby se uchýlili ku smluvní
klasuli poskytující jim posho-
vení. Na druhé strane není ne
dostatek oficiálu, kterí opetne
myslí, že jak Anglie, tak Fran-
cie zahájí vcasné kroky ales-
pon suma dollaru, které mají
zaplatiti, byla nejakým vhod-
ným zpusobem snížena. Mo-
hly by tak uciniti s odvoláním
se na rec pres. Hoovera v Des
Moines, v níž pravil, že “vý-
rocní splátky na cizí dluhy mo-
hou býti použity pro urcitý ú-
cel aby se zajistil rozmach v
cizích trzích pro americké ze-
medelské výrobky.”

Podle podmínek dlužních
smluv, dne 15. prosince má bý-
ti zaplaceno Strýci Samovi cel-
kem $124,934,421 na splát-
kách od jedenácti státu. Z to-
hoto obnosu Velká Britanie
má splatiti $95,550,000 a Fran
cie $19,261,432. Vlády trí
zemí, které dohromady dluží
$1,525,000 použily výhody u-
stanovení, kterým se jim povo-
luje doklad splátky na kapitál
na dva roky. Jiné státy necha-
li projiti lhutu, kdy by mely po
dobné oznámení uciniti, tedy
se má za to, že zaplatí.

To se tudíž ocekává i od Ce-
skoslovenské republiky.

o
Láce.

V Lakeworth, Fla., holici ve
válce o ceny pocítají za ostrí-
hání vlasu pouhých pet centu.

uznán vinným, že se neprávem
vydával za pristehovaleckého
úredníka, že vydíral peníze od
cizincu nezákonite se ve Spoj.
Státech zdržujících slibuje jim
uzákonení jejich pobytu a že s
penezi utekl. Následkem toho
soudce A. L Watson poslal ho
na tri roky do federální trest-
nice v Atlanta, Ga.

Proti Sotákovi svedcili tri
slovenští pristehovalci, kterí se
do zeme dostali nezákonným
zpusobem. Byli to Jan Barda-
ric, Jan Marcinek a Andrej
Bednár, všichni z Dunmore,
Pa. Pravili, že Soták, alias
Miller, se jim predstavil jako
immigracní úredník a že jim
sliboval, že za S3OO jim vymu-
že uzákonení jejich pobytu ve
Spoj. Státech. Sliboval jim, že
je preveze do Kanady a tam u
konsula Spoj. Státu že jim vy-
muže visum v prednostní kvó-
te jako zkušeným zemedel-
cum.

Na tyto sliby Bednár mu da
S2OO a Marcinek SIOO. Ostat-
ní mu meli dáti v Bufalo na ce-
ste do Kanady. Když prijeli
do Buffalo, prohlásili k Sotá-
kovi, že mu doplatek dají tepr-
ve tehdy, až budou míti slíbe-
ná visa. Po tomto prohlášení
se Soták ztratil a všechny tri
nechal v Buffalo na holickách.

Obžalovaný Soták ohražoval
se proti svedectví, že se vydá-
val za pristehovaleckého úred-
níka, protože dobre vedel, že
se Strýcem Samem v této veci
nejsou žádné žerty. Ohledne
penez od onech pristehovalcu
pak prohlásil, že jim slibovaná
visa opravdu chtel obstarati, a-
by jejich pobyt v Unii byl zá-
konný. Peníze prý si také ne-
podržel, nýbrž poslal prý je ja-
kémusi Josefu Dawsonovi v
Niagara Falls, N. Y., který toto
všechno pro ony pristehovalce
mel obstarati. Když však byl
vzat do krížového výslechu,
nemohl ríci, kde tento Dawson
bydlil anebo kde se prítomne
nalézá.

Tri z jmenovaných svedku,
Bardaric, Marcinek a Bednár,
meli už býti deportováni do
Ceskoslovenska.

V Clevelandu Frank Fial-
ka, 49 roku starý delník, pres
rok bez zamestnání, nasbíral
houby o kterých se domníval,
že jsou jedlé. Rodina je sne-
dla. Fialka je v nebezpecném
stavu v nemocnici a ctyri dce-
ry byly rovnež stiženy otravou.

V budove ceskoslovenské-
ho vyslanectví, 2349 Massa-
chusetts ave., vznikl ohen ná-
sledkem krátkého spojení v e-
lektrickém vedení na elevato-
ru. Legacní sluha však zavcas
tento ohen zpozoroval a tak
škoda jím zpusobená jest cel-
kem nepatrná.

Každým mesícem pribý-
vá letos pocet krajanu, depor-
tovaný ze Spoj. Státu do Ces-
koslovenska. Od 1. ledna 1932
pocet deportovaných dostoupil
již císlice 125 osob. Jde ves-
mes o krajany, kterí v Ameri-
ce pozbyli zamestnání a ocit-
nuvše se bez jakýchkoli finan-
cních prostredku, byli na ná-
klad americké vlády vyvezeni.

V techto prípadech nejedná
se tedy vlastne o skutecnou de-
portaci,nebot pristehovalci bez
zamestnání a prostredku k ži-
vobytí, kterí ve Spojených Stá-
tech nejsou obcany, mohou po-
žádati federální úrady Spoj.
Státu o poslání do zeme, z kte-
ré prijeli. Americká vláda po-
šle je na svuj náklad podle u-
stanovení starého zákona; o
tomto ustanovení se dlouho ne*
vedelo, až teprve prede dvema
lety prišel na ne sekretár de-

partmentu práce ve Washing-
:one, když nezamestnanecká
situace ve Spojených Státech
stávala se vážnou. Kdo užije
i;ohoto dobrodiní amerického
zákona, nemuže se již nikdy
více do Spoj. Státu vrátiti.

Letošní kvóta Ceskosloven-
ska pro vystehovalce do Spoj.
Státu je sice stejná jako v loni,
pres to však za poslední ctyri
mesíce odjelo do Ameriky je-
nom asi 30 osob. Mesícne z
Ceskoslovenska do Spoj. Státu
odjíždí pouze saž 6 osob. A
to ješte jsou vesmes manželky,
deti nebo rodice amerických
obcanu.

Výpomocný úredník c. S.
P. S. Gustav Holegha spáchal v
Chicagu sebevraždu svítiply-
nem. Pred 4 lety se pokusil o
sebevraždu stejným zpusobem,
avšak tehdy byl vrácen životu.

Holegha zanechal dopis, vei
kterém odporucuje z pojistky
SI,OOO, u rádu Jungman c. 20,
CSPS. $l5O na pohreb, dále
stejnou cástku odkazuje bra-
trovi ve Starém Kolíne v Ce-
chách a jemu má být poslán
popel a bratr jej má rozházeti
po námestí v Kolíne. Holegha
byl vyucený obuvník a prijel
do Ameriky asi pred 35 lety.

V poslední dobe byl výp. ú-
redníkem Národ. hlav. rádu c.
S. P. S.—

Vilém Malecek skocil s o-
kna ctvrtého poschodí v Chica-
gu. Byl zamestnán ve Wilmette
u kvetináre Hlavácka a zane-
chal $1,500, které koroner ny-
ní hledá.

o

Kalendár Amerikán na rok
1933.

Tisíci milovníku pekné cetby
. každorocne ocekávaný kalen-
dár Amerikán octl se opetne na
našem redakcním stole. Na pr-

, vní pohled pri letmém prehléd
nutí obsahu je patrno, že vyda-
vatelé jeho i redakce dali si zá-
ležet, aby si cestne udržel svo-
je prední místo mezi ceskými
kalendári. Je opet krásne u-
praven, tištený na hladkém pa-
píre, na kterém illustrace vyni-

. kají jako fotografie, s vkusnou
. barevnou obálkou a je od první

do poslední stránky je tech
stránek, nepocítaje v to cást o-

. známkovou, 250 nabit zá-

. bavnou a poucnou cetbou. Jako
[ vždy jsou všechny práce v ka-
. lendári Amerikánu uverejnené
. puvodní, psané nekterými z
. predních spisovatelu a povíd-
[ káru.
i Kalendár Amerikán prodá-
. vá se v Chicagu za 50c, mimo

Chicago i do Ceskoslovenska
. za 60c a lze jej koupiti v od-
. bockách, u všech ceských knih-

, kupcu a u jednatelu Svornosti,
[ Amerikána, Slavie a Domác-

j nosti nebo prímo ve vydavatel-
{ ství, Aug. Geringer a synové,
i 2520 So. Crawford Ave., Chi-
. cago, 111.

o

Ford zavre 26 dílen.
r “Charlotte Observer” z Char-

( lotte,N. C., píše, že “behem de-
, síti dní” zavre továrna Ford
’ Motor Co. 26 dílen a že práce

techto konaná bude jenom v
| šesti dílnách umístených v 6

prímorských mestech.
o

Zahynuli žízní.
V Arizone mrtvoly dvou o-

-1 sob, staršího muže a mladého
devcete, byly nalezeny v poušti

¦ prospektorem Van Renseale-
i rem. Prospektor myslí, že o-

ba rýžovali zlato na nejakém
malém prameni, když se tento
ponoril do písku poušte, jak se
casto stává, a oba zustali bez
vody sta mil od pomoci. Na
kousku papíru u mrtvol bylo

, napsáno: “John o’Malley, Sy-
racuse, N. Y.” Indiáni pocho-
vali mrtvoly.

o

Pohorel.
V New Yorku Chicažský ho-

lic, Michal Sarvicki, vzbudil
podezrení celních úredníku,
když vystupoval z lodi Presi-
dent Coolidge. Pri prohlídce
mimo jiné se u neho našlo 16
láhví likéru. Zaplatil $26 po-
kuty.

o

Surovost’.
Úrady okresu Bryant, Okla-

homa, pátrají po spustlých,
kterí na hrbitove vykopali mr-
tvolu ženy, pohrbenou, již 11
roku, a odstranili z jejího chru-
pu sedm zlatých zubu.

o

Trest hlouposti.
V Seattle, Wash., porota vy-

nesla rozsudek vraždy proti
John Zarfassovi, 35, který za-
bil muže jenž políbil jeho man-
želku. Obžaloba nežádala trest
smrti. Zarfass zabil Arthur
Jacksona, mastickáre, když je-
ho manželka mu rekla, že jí
políbil.


