
Zastrelen na silnici.
Luther D. Marr, 67 roku sta-

rý, z Kansas City, Mo., obchod-
ník realitami který byl prepa-
den a postrelen nedaleko u
Mound City, Kan, když byl
pred tím prodal v dražbe neda-
lekou farmu, zemrel násled-
kem svých zranení.

Marr byl zabit, když se po-
stavil na odpor nejakému tulá-
kovi, který jej prepadl.

Jiné theorie mají za to, že
Marr byl zastrelen z pomsty,
že vehnal majitele farmy do
dražby. Marr nabídl za far-
mu $12,576. Byl samojedi-
ným kupcem, který podal na ni
nabídku. Toto byl obnos sme-
nek na jeho pohledávku, spo-
lu se soudními výlohami a úro-
ky, a dlužnými danemi. Marr
nedostal žádné splátky od ma-
jitele farmy od ríjna r. 1931.
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Uražení senátori.
Asi na podnet senátu zahá-

jeny budou soudní kroky pro
utrhání na cti proti senátnímu
strážci, Barry, proti vydavateli
casopisu New Outlook, Franku
A. Tichenorovi a proti redak-
torovi, jímž jest Alfred E.
Smith,bývalý presidentský kan
didát, pro clánek, který napsal
Barry a který senátory hroz-
ne pobouril. Závadné místo,
které senátory uráží, zní: “Je
to mylná domnenka, které se
bezpochyby verejnost oddává,
že by bylo v kongresu mnoho
zlodeju totiž úplatkáru do-
cela verejných, nebo takových,
kterí by se jimi mohli státi,
kdyby meli príležitost. Není
mnoho senátoru anebo poslan-
cu, kterí své hlasy prodávají za
peníze, a verejnost dobre ví,
kterí to jsou. Ale v kongresu
je mnoho demagogu, kterí hla-
sují pro zákony ne proto, že je
považují za dobré, ale domní-
vají se, že si tím získají prízne
a prospeji si politicky.”

David S. Barry napsal knihu
“Ctyricet let ve Washingtone”,
která koncí érou Wilsonovou.

Povolán k výslechu, Barry
doznal, že nemuže jmenovati
ani jediného senátora, které-
mu by mohl obvinení své doká-
zati.

o

Na farmy.
Warner G. Baird, predseda

zahradního výboru illinoiské
pomocné komise, se obrátil na
padesát velkých bank a pojiš-
tujících spolecností pro užití
neobydlených farem pod jejich
správou pro chudé.

Baird pravil, že výbor zaha-
juje hnutí, které se témer po-
dobá návratu k zemedelství.
Minulého roku výbor pracoval
na založení zahrad na prázd-
ných pozemcích ve meste. Mi-
nulý týden výbor prijal podob-
ný program, ale doposud neby-
ly vypracovány jeho podrobno-
sti.

o
Pomáhala si.

V Boston, Mass., Florence
Huškali vzdala se úradum, ob-
vinena z krádeže a zpronevery
penez v cástce, která dle jejich
odhadu muže sáhati až do mi-
lionu dolaru.

Haskell, vdova po úredníku
university, založila si jakýsi
fond, do nehož prijímala od
žen vklady, z nichž nekteré do
sáhly až cástky SIO,OOO, a sli-
bovala, že jim vynesou veliký
úrok. Nekterým skutecne za-
platila až 50 procent, ale niko-
mu nevrátila kapitál. Tvrdila,
že má jistého známého, nesmir
ne bohatého cloveka a pri tom
dobrodince, který chce pomá-
hati chudým a potrebným,zvlá
ste vdovám a sirotkum, ale ne-
zdráhala se prijímati peníze i
od žen provdaných, i když deti
nemely.

o

V moci úradu.
Morris Kleinman, cleveiand-

ský raketýr a pivní baron, kte-*
rý byl také vyslýchán ve spoji-
tosti se zavraždením bývalého
radního Williama E. Pottera,
byl obvinen federální velkopo-
rotou z vyhnutí se placení da-
ne z príjmu v roce 1929 a
1930.

Kleinman nezaplatil dan z
príjmu v obnosu $14,634, kte-
rážto suma vymerena mu byla
z príjmu $202,763 za tyto dva
roky. Kleinman mel bankov-
ní vklady pod osmi ruznými
jmény.

o

Až padne prohibice.
V ocekávání, že osmnáctý zá-

stavní dodatek bude odvolán,
byla v New Yorku založena
spolecnost National Beer and
Wine Importers, lne., v jejímž
cele stojí Otto B. 'Shulhof,.

Shulhof navštívil roku 1930
Ceskoslovensko a všechna stre-
diska výroby piva a vína a za-
hájil vyjednávání o získání
kontroly veškerého vývozu nej
prednejších druhu piva a vína
a soucasne vše zarídil, aby mo-
hly být tyto nápoje hned vyvá-
ženy do Spojených Státu, když
to zákon dovolí.

o
Majitel automobilu nedostane

podporu.
V Darien, Conn., úradovna

pro nezamestnané oznámila,že
neposkytne podporu opatre-
ním práce anebo jinak nikomu,
kdo má automobil. Majitelé se
vyzývají, aby prozatím odev-
zdali do zástavy licencní ští-
tek.

o

Starec se oženil.
Maj. generál Albert Cronk-

hite, 72, ve výsl., hrdina ze špa
nelsko-americké a svetové vál-
ky, se oženil s Gertrude Horen,
47, z Pittsburgu. Cronkhite za
svetové války byl velitelem 80.
divise.
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ABRAHAM LINCOLN.
F. L. I. S.

Dvanáctého února 1809 na-
rodil se v Kentucky Abraham
Lincoln, jenž je po George
Washingtonovi nejoblíbenej-
ším americkým státníkem. On
nejen že zachránil národ od
rozpadnutí se, nejen že byl o-
svoboditelem otroku a mužem
neobycejne laskavým a lidu-
milným, ale byl i vynikajícím
príkladem typu muže, ke kte-
rému Americané vždy vzhlíže-
li s obdivem, mužem, který se
svou vlastní silou propracoval
k výšinám. Spisovatelka Ida
Tarbell, jedna z cetných živo-
topiscu Lincolnových, praví,že
Lincoln zustává dodnes americ
kým “zlatnickým kamenem”,
jakož i pramenem, z nehož li-
berální státníci celého sveta
cerpají dokonalé porozumení i
vyjádrení ducha a cíle demo-
kracie.

V krátké autobiografii, se-
psané v dobe jeho jmenování
za kandidáta presidentství, pí-
še Lincoln následovne: “Když
jsem dospel, mnoho jsem ne-
vedel. Ale prece jsem umel
jakž takž císt, psát a pocítat
ve trech pocetních výkonech.
To však bylo vše.”

Lincoln vyrostl na farme, na
které pracoval až do svých je-
denadvacíti let. Již od útlého
mládí pomáhal svému otci, ne-
gramotnému muži, obdelávati
panenskou pudu, káceti stro-
my, stavetí z nich chaty podle
tehdejšího vzoru a sklízeti ú-
rodu, nezbytnou ke skromné
obžive otužilých osadníku. V
tomto ovzduší skromného, cas-
to i nedostatkem postiženého
domova, vyrostl Abraham Lin-
coln ze štíhlého hošíka ve vy-
táhlého, neohrabaného a hube-
ného obra, jehož výška šesti
stop a ctyr palcu napovídala o
jeho neobycejné síle. Když ten
to neškolený mladý obrím opu-
stil otcovskou farmu a pustil se
do sveta na svou vlastní pest,
doprovázela ho tradice zálesác
kého, pohranicního života. Je-
ho povaha nesla již z té doby
silne vryté rysy a zásady, kte-
ré ho vynesly na povrch roz-
boureného more politického a
provázely ho celou jeho jedi-
necnou kariérou. Lincoln byl
též mužem rázovitého humoru,
kterým se v pozdejších letech
nejednou proslavil. Prívlastek
“poctivý” stal se brzy neroz-
lucne spjat s Lincolnovým jmé-
nem, a Lincoln sám celým
svým životem dokázal, že si ho
plne zasluhoval.

Po opuštení farmy stal se z
bývalého zálesáka nejprve
plavcík na lodi, podnikající ce-
sty po rece Mississippi. Pozde-
ji pracoval jako prodavac v ob-
chode smíšeným zbožím v New
Salem, kde po prvé byl pre-
zván “poctivým Abe-m”. Po
case se stal sám majitelem ob-
chodu, prevzal úlohu poštmis-
tra a obcas pracoval jako ze-
memeric. Byla to jeho dríve
již zmínená vtipnost a jeho na-
dání k vyprávení povídek, kte-
ré mu získaly cetné prátele.
Byl jmenován do zákonodár-
ného sboru, pri volbách byl
však poražen. Toho casu po-
caly však ruzné Lincolnovy
touhy a ušlechtilé snahy bráti
na sebe urcitejší formy, a ne-
školený dosud obchodník po-
cal studovati, cisti a prípravo-
váti se k vyšším cílum. O dva
roky pozdeji zasedl tehdy šes-
tadvacítiletý Lincoln do záko-
nodárný; byl to stále ješte ten
neohrabaný Abe v nepadnou-
cím obleku, podomácku vyro-
beném. Jako clen zákonodár-
ný byl pripušten za advokáta a
usadil se pozdeji jako plno-
právný právník ve Springfield.
Roku 1846 byl jmenován do
kongresu a také zvolen. Zají-
mavo je, že jeho tehdejší pro-
tivník užíval proti nemu jako
zbrane názvu “aristokrat” a
“neverec”.

V politické aréne národní u-
pozornil na sebe Lincoln po pr-
vé svými debatami o otázce o-
troctví se svým odpurcem Ste-
phen A. Douglasem, který, po-
dobne jako Lincoln, ucházel se
o kreslo v senáte. Tyto deba-

ty staly se nej proslavenejším
slovním zápasem amerických
dejin. Lincoln byl sice pora-
žen, ale jeho politická kampan
ucinila ho vudcem protiotroc-
kého hnutí.

Roku 1860 byl Lincoln kan-
didátem republikánské strany
na úrad presidentský a byl
zvolen. Pet týdnu po jeho pre-
vzetí zodpovedného úradu pre-
sidentského vypukla obcanská
válka. Muž míru zmenil se v
bojovníka, který napínal vše-
chny síly k tomu, aby maril po-
kusy odpurcu rozvrátiti Unii.
Zatím co Jih svádel a prohrá-
val bitvy, prohlásil Lincoln o-
svobození cerných otroku, kte-
rých žilo v desíti jižních stá-
tech asi 3,000,000.

Svete cást Gettysburgského
bojište na národní hrbitov, pro
nesl Lincoln krátkou rec, která
byla tak vznešená projevený-
mi v ní myšlenkami a city, že
je nyní všeobecne uznávaným
klasickým projevem americké
literatury.

Lincoln byl znovukandido-
ván a prevážnou vetšinou zno-
vuzvolen i na druhý termín v
Bílém dome. Obcanská válka
skoncila vzdáním se generála
Lee, vudce armády konfederá-
tu. Lincolnovy myšlenky spe-
ly ku problému smíru a sociál-
ní úpravy. Jeho snaha “zace-
liti národní raný” projevila se
hned jeho první cinem, prohlá-
šením amnestie politickým pro-
vinilcum.

Jeho práce byla však pred-
casne zastavena smrtonosnou
kulkou, ctrnáctého dubna ro-
ku 1865 pri predstavení ve
Fordove divadle byl Lincoln
smrtelne postrelen fanatikem
John Wilkes Booth-em a zem-
rel následujícího rána ve ve-
ku 56 let.

O té doby nescetne dejepis-
cu, životopiscu, básníku a dra-
maturgu oslavovali Abrahama
Lincolna ve svých dílech jako
vudce lidstva, vynikající posta-
vu muže skromného puvodu,
který stál neochvejne za svým
presvedcením a bojoval neso-
becky za práva malých a poko-
rených.

o
Walker zapomínal.

Na New Yorského bývalého
mayora Walkera, který dosud
odpocívá v Evrope, majitel jed
noho znej prednejších hotelu v
San Francisku, práve podal ža-
lobu na zaplacení cástky $2,-
070.07. V roce 1931 jel Wal-
ker, tehdy ješte mayor, do Ka-
lifornie vymáhat milost Moo-
neyovi. Bydlel v panském ho-
telu a úcet nezaplatil. Milost
Mooneyovi nevymohl také.

Devet žen uhorelo.
V Clevelandském sanatoriu

pro duševne choré ženy Ridge-
cliff, požárem zahynulo devet
žen. Požár zpusobil mezi cho-
romyslnými pacientkami hroz-
ný poplach a zmatek. Mnohé
pobíhaly divoce a ztežovaly
práci ošetrovatelek, které se
snažily je zachrániti. Požár
byl založen.

o

Vytrvalé nachlazení.
‘‘Letos casne z jara utržil si

muj muž vytrvalé nachlazení”,
píše pí. Jacob Kost z Bison, S.
D. “Onemocnel velmi a stále
churavel. Lékarské ošetrení a-
ni jiné prostredky mu neprine-
sly úlevy. Jeho stav byl tak
špatný, že mu bylo rádeno, aby
se odebral do sanatoria v Cus-
ter. Místo toho zacal se léciti
Dra. Petra Hoboko; pet lahví
tohoto léku udelalo mu tak do-
bre, že se cítí zdravým a muže
pracovati celý den; má dobrou
chut k jídlu a raduje se ze ži-
vota.” Pracují-li zažívací a
vymešovací orgány normálne a
v cas, je telu snažším vzdoro-
vati nebo prekonati nachlaze-
ní. Hoboko vám k tomu dopo-
muže. Tento spolehlivý bylin-
ný lék mel by býti v každém
domove. Není to obycejný pred
met obchodu. Pouze zvláštní
místní jednatelé, ustanovení
Dr. Peter Fahrney & Sons Co.,
Chicago, 111., mohou jej dodá-
vati. advt.

Hospodárnost v kuchyni.

Píše
Shirley W. Wynne, M. D.

Dr. P. H., komisar zdravot-
nictví mesta New Yorku.

Dnešní pomery jsou takové,
že vetšina amerických rodin
musí kupovati vše, i potraviny,
se zretelem na vydání. Témer
všechny rodiny mohou však
míti výživnou a chutnou stravu
za malé peníze, pridržují-li se
hospodyne správného rozpo-
ctu. Témer vše, co prichází
na jídelní stul, stojí dnes méne,
nežli pred válkou, takže nej-
rozmanitejší pokrmy mužeme
si pripravit! pomerne velmi lev
ne.

Maso, zelenina všeho druhu,
mléko a mlékarské výrobky,
mouka, obilniny atd., jsou na
trhu za velmi nízké ceny, tak-
že i skrovné prostredky dovo-
lují únplou každodenní zmenu
predkládaných pokrmu. V
tomto rocním období vetšina li-
dí touží po rozmanitejším a vý-
živnejším druhu jídel. Nyní
jsou na míste dušená masa,
pecene, ragout, polévky a po-
dobná horká jídla.

Rodina, která nemuže vydá-
vati na kuchyn mnoho penez,
bude se možná muset vzdáti
rízku, kotlet a jiných drahých
výseku masa, dobrá hospodyne
dovede však pripraviti výživné
pokrmy i z levnejších druhu
z levnejších druhu masa. Ho-
vezí maso z ramene, z hrudí
nebo tytéž cásti masa jehnecí-
ho nebo telecího stojí méne, ne
žli výseky z jiných cástí, pri
tom je však práve tak výživné
a zdraví prospešné, jako draž-
ší výseky.

Z dolní cásti veprové kýty
dá se pripraviti práve tak štav-
natá, výživné a chutná pecene,
jako z kýty celé, a pri tom bu-
de jídlo svou cennou prístup-
nejší i chudším rodinám. Jeh-
necí a telecí plecko stojí méne
nežli maso z kýty, správne u-
praveno chutná práve tak do-
bre jako dražší kýta.

Ryby jsou pomerne velmi
levné. Vetší ryby mohou se
nadívati a péci. Vetšina lidí
mela by jisti více ryb, raku, ú-
stric a pod.,než,li jí pravidelne.
Malé ryby je možno upraviti
cetnými zpusoby. “Oyster pie”
je výborným pokrmem pro
chladné dny, a jelikož se dá
pripraviti i z malých ustric,
není drahým.

Zbytky masa a zeleniny z
predešlého dne mužeme smí-
chati se zásobou cerstvých po-
travin a upraviti tak obed na
dnešek. Zbylý chléb mužeme
opéci k snídani nebo k obedu,
nebo ho mužeme upotrebiti pri
príprave vecere. Nekteré še-
trné hospodyne všechen zbylý
chléb opekou, roztrouhají a
pripravují z neho ranní pokrm,
jako z nekteré obiliny.

Nikdy nešetrete na mléce,
nebot toto je nej úspornejší a
nej zdravejší potravou. Nechá-
vejte mléko vždy v chladném
míste až do okamžiku, kdy ho
potrebujete. Zbylé mléko má
býti vždy v lednicce. Když ho
máte hodne, mužete z neho vy-
robiti tvaroh, který se hodí ku
príprave salátu, desertu a pod.

V kuchyni dnes nemá nic
pri jiti na zmar!

o
Mayor a jeho úredníci.

V Muncie, Ind., mayor Geo.
R. Dále a tri mestští úredníci
byli usvedceni na 26 bodu pro
spiknutí za úcelem páchati
podvody. Mimo mayora byli
usvedceni Lester Hollaway,
mestský kontrolor, Glenn Butts
sekretár hasic, odboru, kterí
jsou zetové mayora a Gary
Taughenbaugh, mestský ná-
vladní.

Obžalovaným se klade za vi-
nu, že se snažili kolektovati od
každého clena hasicského sbo-
ru $lO pro “ochranný fond.”

Nyní se mají obžalovaní vy-
dati úradum a složití záruku
$6,000 každý.

Všeho do casu.
Jimmy Dillon, 21 roku starý

mladík z Olney, 111., mel nápad
Vešel do nekterého depart-
mentního obchodu a když bylo
kolem neho nejvíce lidí, om-
dlel. Když byl priveden k ve-
domí a dotazován, co se mu pri
hodilo, vyprável, že nemá za-
mestnání a již nekolik dní ne-
jedl. Lidé jej obdarovali. Za
chvíli již vrávoral z obchodu s
nekolika dolary do jiného ob-
chodu a tam výkon opakoval
se stejným výsledkem až na to,
že omdléval príliš casto. Na
omdlévajícího Jimmy upozor-
nena policie. Dopravila jej na
stanici, kde se priznal, že kaž-
dé omdlení mu vyneslo nejmé-
ne $3, nekdy více.

Pri jednom omdlení mu dala
jistá klerkyne v department-
ním obchode svých posledních
50 centu a pak se musela vy-
dlužiti na káru, aby se mohla
dostati domu.

Zastrelil macechu.
V Pittsburgu pri slavnostní

hostine o svatbe Johna Coyna,
661etého, s 201etou Irenou Cor-
betovou, vypálena byla najed-
nou rána z kulovnice a usmrti-
la nevestu na míste. Policie
praví, že vraždu prevedl syn
Coynuv z prvního manželství
John. Pak napadl otce kladi-
vem. Mladík dovedel se o ot-
cove úmyslu v Detroit. Vydal
se hned na cestu aeroplanem,
aby jeho snatek prekazil. Pri-
letel pozde.

která nemá nikdy m
cas k návštevám.

lilbylo vždy povinností ženy

ní. Dnes každá žena prozíra-
vá má nyní tu výhodu zavolat

práci v minute, co dríve vzalo

malé chvilce má vše obstaráno, BUm™ ÍÉ
nacež má celé odpoledne pro POKYN DOMÁCNOSTI
svoje návštevy a zábavu .. .. Rozšírení telefonu v
Rozumná zena jest která pou- dome jest krok šetr _

živa Telefon. nosti-a vydání s tím
gt& jest pouze nekolik

* /ff centu denne
Objednejte si jej ny-
ní a zavolejte

Plaza 9900

The Chesapeake and Potomac Telephone Co. of Balto. City

5 Light Street (Bell System)

„ NEJRYCHLEJŠÍ CESTA DO

Ceskoslovenska
NEJRYCHLEJŠÍMI PARNÍKY SVETA

6 DNÍ DO BRÉM.
ZVLÁŠTNÍ RYCHLÍK ceká u lodi v Bremerhaven
a jedete prímo do Prahy za 14 hod. bez presedání

Informace dodá místní zástupce nebo

NORTH GERMAN LLOYD
CHARLES and REDWOOD STS.

Baltimore

I
Podekování. I

( Nejsrdecnejší naše díky vyslovujeme touto cestou H
všem prátelum a známým kdož prišli aby na poslední
ceste doprovodili naší milovanou matku a babicku

Kristinu Kostohryzovou I
jejíž telesné pozustatky uloženy byly ku vecnému od-
pocinku ve ctvrtek, 5. ledna na hrbitove Nejsvetejšího
Vykupitele. Predne dekujeme vldp. Josefu šottovi za

I
výkon pohrebních obradu a mše svaté. Dále dekujeme I
deputaci spolku: Oltárnímu, Panny Marie Ustavicné
Pomoci a Tretímu Rádu sv. Ružence za modlitby v do-
me smutku a na hrbitove a za mše svaté obetované za
zesnulou. Srdecne dekujeme též všem dárcum kvetin
a pruvodcím rakve za poslední poctu zesnulé prokáza-
nou. Stejný dík náleží všem kterí nám svou sou-
strast projevili a pohrobníku Jar. Cvachovi za vzorné I
vypravení pohrbu. Voláme všem “Zaplat Pán Buh!” t

MARIE, HELENA, CECILIE, dcery,

zetové, vnoucata a ostatní prátelé.

VZPOMÍNKA.

S bolestí vzpomínáme na
den 11. února, neb tomu bude
šest roku, co náš drahý manžel
a otec

Frank Hacker Hr
se s námi rozloucil a odebral se íSJsF
na vecnost a nyní drímá vecný gßrr
sen na Národním hrbitove. O SBIL >

drahý manželi a otce, jak veli-
ce postrádáme Tvé otcovské
lásky a péce o nás. Proc jsi nás ¦W.
musel opustit a v zármutku za- mEEEmm*.
nechat. Kéž by bylo možno 5%-
ješte jednou Tebe spatriti a na
Tvém zlatém srdci utišiti bol,
který smrtí Tvou byl nám pri-
voden. O, spi sladce bytost na-
še drahá v tmavém Tvém hro- l|l|g||
be. My na Tebe nikdy neza-
pomeneme. í WEBE

Tuto vzpomínku k uctení památky venuje:
EVA HACKER, manželka, FRANK a AUGUST, synové,

DOROTHY, MARION a JOSEPHINE, vnoucata,
ANNA a HENRIETA, snachy.


