
Král bluffu.
Je tomu práve 125 let, co se

ve státe Connecticut narodil
clovek, jehož jméno se prosla-
vilo aje dosud vzorem všem
šarlatánum. Byl to Barnum.
Však víte, co to je barnumská
reklama. Bohopustá, šarlatán
ská reklama, která postrádá
reelního podkladu. Tu delal
pan Barnum a od toho ten prí-
vlastek Barnum byl zván “krá-
lem šarlatánu” nebo “velikým
mistrem bluffu” a techto po-
jmenování se mu nedostávalo
nadarmo.

ve Francii, kterí nechtejí vy j

delávat “snadno a rychle.”

Po nezdarilém prevratu pa-

rížského generála Boulangera
byl to Barnum, který mu nabí-
dl ohromnou cástku za to, dá-li
se ukazovat. Nebýt širého o-
ceánu, kdož ví, nezaplatil-li by
Barnum to životem. Nebot
generál Boulanger chtel jeti

ihned do Ameriky, ale ne dát
se ukazovat, nýbrž Barnuma,
odstrelit jako kocku.

To byl tedy Barnum. Tech-
to nekolik príbehu z jeho ži-
vota stací, abychom videli, že
prívlastek “barnumská” rekla-
ma, který je do dnes v platno-
sti, není užíván nadarmo. Má
svuj podklad v cinech pana
Barnuma, který práve v techto
dnech, ovšem pred 125 lety,
spatril svetlo sveta. A který se
narodil snad proto, aby položil
základ k— barnumštine. Je-
mu ale vynesla težké miliony.

Pan Barnum byl první clo-
vek, který se rozhodl zužitko-
vati kolosální prírodní bohat-
ství, dosud nikým nevyužitko-
vané a sice, lidskou lehkomysl-
nost, duverivost a hloupost.

Jak zacal? To byl ješte
velmi mlád, když premýšlel,
jaké povolání by si mel zvoliti,
aby vydelal co nejvíce penez a
mel se dobre. As temito my-
šlenkami toulal se po ulicích
mesta Philadelphie. Bylo to
presne v r. 1835.

A tak prišel k vetchému ba-
rácku, narychlo zbudovanému,
kde jakýsi impresario vyzý-
val lidi, aby se šli podívat do-
vnitr za vstupné peti centu na
“stolenou cernošku.” Barnum,
který nemel nic na práci než u-
važovat, co delat, aby vydelal
lehce peníze, dal se zlákati a
vešel dovnitr. Uvnitr nikdo
nebyl, než on sám. A “stoletá-
cernoška,” zabalená v hadrech
sladce spinkala. Impresario
ucinil výklad jedinému náv-
števníkovi, panu Barnumovi a
mezi jiným honosne prohlásil:
“Ona je, pane, tak stará, že by
mohla býti klidne kojnou
Georga Washingtona.”

Barnuma cosi osvítilo. Pa-
padl impresaria za ruce a re-
kl: “Ona bude kojnou Wash-
ingtona.” A tak zrodil se prv-
ní barnumský bluff. Mesíc
po té celá Amerika chodila se
dívat na “tetku Joyce”, koj-

nou Jirího Washingtona, sta-
rou 162 let! Bohužel “tetka
Joyce” žila pod tím to honos-
ným titulem pouze rok. Ale
dovedla vydelati Barnumovi
za tento rok cistých 12.000
dolaru. Ato byl hotový kapi-

tál pro další barnumské podni-
ky.

Barnum tušil, jaké ohromné
pole podnikavosti je pred ním
otevreno, když má kapitál a
nápady k nezaplacení. Záhy
po smrti “kojné Jirího Wash-
ingtona” pocal ukazovati “mor
skou sirénu” mumii divoké-
ho vzezrení, jedinecný exem-
plár na svete, pul ryby a pul
ženy! Sensace to byla oprav-
du jedinecná. Jenže “morská
siréna” byla udelána panem
Barnumem tak, že byla sešita
z poloviny tela velké ryby a z
poloviny opice. Byla ovšem
sešita tak dukladne, že nikdo
nic nezpozoroval a každý my-

slil, že šlo opravdu o jedinec-
ný a poslední úlovek nekde v
Indickém oceánu jak se
chvástal pan Barnum. Bar-
num mel tolik drzosti, že dove-
dl na tento “div prírody” se-
vzati i nekolik ucencu, kterí si
prohlédli “morskou sirénu” a
dokonce o ní otiskli vážné a
vedecké stati a úvahy! Ješte
dnes ukazují se podobné “mor-
ské sirény” na jarmarcích, ale
první vynajiti této stvury nále-
ží Barnumovi. Byl to bluff
dokonalý.

A tak stal se Barnum po le-
tech mužem, který mel mono-
pol na všecky zvláštnosti a di-
vý sveta. Jeho museum bylo
jedinecné a Barnum se neza-
stavil pred nicím, cím by do-
plnil své “museum rarit.” Ne-
dal se žádným bluffem pre-

trumfnout. A výsledek? V
letech sedmdesátých, byl již
milionárem a neznal ani cenu
penez.

Jeho drzost neznala mezí.
Když v Egypte byla nalezena
mumie Ramsa 11., byl to pan
Barnum, který bez žádných
dlouhých ceremonií predložil
tehdejšímu khedivu v Egypte
tento návrh: Koupím za ja-
koukoliv cenu právo vystaviti

Nadšení v srdci, v oku žár.
Jsou chvíle v živote lidském,

na které se nikdy nezapomíná,
byt jejich svedkové žili treba i
sto let. Mohou to ovšem býti
chvíle radostné i neradostné.
Na veselé veci vzpomíná se
však radeji nežli na smutné.
A k takovým radostným chví-
lím v našem živote patrí také
velké národní slavnosti, vcet-
ne sokolských sletu. ,

Rada takových nádherných
a v Americe zvlášte vzácných
chvil ceká nás letos opet o slav
ných dnech 11. sletu a závodu
Svazu csl. sokolstva v Americe.
Slet i závody budou od 21. do
25?' cervna v Chicagu u príleži-
tosti svetové výstavy. Hlavním
dnem bude nedele 25. cervna,
kdy v obrovském stadionu
Soldiers Field bude úchvatná
chvíle všeslovanského sbratre-
ní na pude Ameriky. Zastou-
peny budou celé Spoj. Státy i
Kanada a možná i Jižní Ame-
rika ; z Evropy krome Cesko-
slovenska hlásí se zájem o

tento let též z Jugoslávie, Ra-
kouska a Polska.

Informujte se u místních so-
kolských jednot anebo dopište
prímo sletové kancelári: Sokol
Festival Bureau, 2345 South
Kedzie Avenue, Chicago, Illi-
nois. Chystejte se už od dne-
ška, abyste byli vcas priprave-
ni.

Když ne po dobrém, tedy po

zlém.
Minnesotský guvernér Floyd

B. Olson, zvolený na farmár-
sko-delnickém listu, vydal pro-
hlášení, v nemž si osobuje prá-
vo k vyhlášení stanného práva
a ke konfiskování bohatství.
Pri tom zároven nastinuje, jak
by bylo užito zabaveného bo-
hatství, kdyby k takovému
kroku vubec došlo.

“Predne”, praví guvernér
Olson, “nejvyšší soud již roz-
hodl, že guvernér má právo
vyhlásiti stanné právo k vuli
zachování míru a udržení po-
rádku, o cemž ostatne jest už
mnoho procedencních prípadu
z minulosti.”

Nato se guvernér zabývá si-
tuací, jež by mohla vzniknouti,
kdyby potrební lidi, kterí by
nemohli dostati nutné pomoci
od státu, vyšli a sami si vzali
potrebné potraviny. *

Navazuje na toto, guvernér
prohlašuje: “To by ovšem
bylo prestoupení zákona a po-
rušení porádku. A v takovém
prípade byl bych dle konstitu-
ce oprávnen vyhlásiti stanné
právo, zavolati do zbrane mili-
ci a zabaviti bohatství, aby za
ne mohly býti nakoupeny po-
traviny pro lidi, kterým hrozí
hladovení’”

Na konec guvernér upozor-
nuje jak by se v takovém prí-
pade jednalo: “Lidé, kterým
by byl movitý majetek zaba-
ven, dostali by na své peníze
stvrzenky, které bychom treba
nazvali vojenskými poukázka-
mi, military serip, a tyto pou-
kázky byly by smenitelné po-

dle rozhodnutí príštího zase-
dání státní zákonodárný.”

Manželkou governéra je
Ceška.

tuto mumii ve svém “museu”
na plný rok. Soucasne pošlete
mi do Ameriky rotu egypt-
ských vojáku, která bude státi
pred vystavenou mumií faraó-
novou cestnou straž.

Nebylo to špatne vymyšleno,
ale kdo odmítl hráti tuto ko-
medii s mumií faraónovou, byl
egyptský vládce.

Jak daleko šla Barnumova
drzost dosvedcuje tento fakt:
Barnum prišel také s návrhem
k francouzské vláde, aby mu
byla pujcena na dva roky ra-

kev s ostatky Napoleonovými,
že zaplatí jakoukoliv cástku,
kterou bude za to Francie
chtít. Jenže zde také pohorel.
To se ví, že kroutil hlavou a
ríkal, co je to za nepodnikavce

Plzenské pivo do Ameriky.
- Stein, generální zástupce pl-
zenských pivovaru, vyjednává
s americkými zájmy ohledne
prodeje piva ve Spoj. Státech.

Zvláštní problémy ohledne
3.2 procentního piva jsou nyní
lušteny v plzenských pivova-
rech.

“Obycejne,” sdelil Stein
“exportní pivo jest 3.6 procen-
tní, ale byly zavedeny metho-
dy, aby pivo dosáhlo 3.2 pro-
centa, až vykoná cestu, pres o-
cean. Toto zvláštní pivo bude
importováno až do té doby,
než bude odvolán 18. dodatek,

nacež bude importováno opet
pivo 3.6 procentní.”

První zásilka piva prijde v
sudech i láhvích.

Inflace a farmárská predloha.
Moc doby míru dosud neob-

vyklá byla dána pres. Roose-
veltovi, když senát schválil
kombinovanou farmárskou po-
mocnou predlohu, farmárskou
mortgicovou predlohu a Tho-
masuv inflacní dodatek 64 ku
21 hlasum.

Jakmile se docílí dohoda s
dolní snemovnou, presidenta
jeho kabinet budou nadáni
mocí, jaké snad žádný z jich
predchudcu nepožíval.

Sekcí, opatrující farmár-
skou úlevu, president bude mí-
ti možnost prostrednictvím ta-
jemníka orby upravovati pro-
dukci plodin v dorozumení s
farmári; odmeniti farmáre bo-
nusy na jich výrobu; zdaniti
obrabitele hlavních produktu
farem (obilí, masa, bavlny a
pod), a cást daní vrátiti far-
márum co poplatek na jich ce-
ny; podrobiti licensím všecky
prekupníky farm. výrobku; a
regulovati ceny za farmárské
produkty tak, aby se navrátila
jich predválecná kupní mož-
nost.

Podle farmársko-mortgico-
vého opatrení, federální land
banky jsou splnomocneny vy-
dati za dva biliony 4 proc. bon-
du, jichž úrok je zarucen vlá-
dou, a které se po užijí ku vy-
koupení, pokud možno a do-
statecno, mortgicu na farmách
pri 4.5 proc. zúrocení, a zadr-
žení splátek na principál po
pet let. Také se ciní jiné opa-
trení pro umožnení pujcek
farmárum zvýšením bondovací
schopnosti Rekonstrukcní fin.
korporace o 325 milionu, jež
se mohou rozpujciti za pomoci
systému land bank.

Inflacní predloha dává pre-
sidentovi tyto moci:

Dostává ctverý druhy mož-
ností ku expansi meny, snížení
amer. zlatého dolaru, a vyjed-
návání se zahranicními moc-
nostmi vzhledem ku stabilizaci
svetové meny a placení válec-
ných dluhu. Podle svého ro-
zumu, president muže zaríditi,
aby federální reservní banky
zakoupily za 3 biliony vládních
papíru, jako bondy Rekonstr.
financní korporace, a tako-
vých korporací, v nichž vláda
je hlavním podílníkem.

Muže vydati za tri biliony
papírových penez na základe
“Greenbacks” aktu zr. 1862,
jimiž se budou vypláceti splat-
né závazky vlády, a zakupova-
ti obligace, z nichž se jinak
musí platiti vysoké úroky kapi-
talistum. Tyto peníze se mají
stahovati z obehu po 35 let, 4
proc. rocne.

Zlatý obsah dolaru muže
býti snížen na 50 proc. jeho
váhy; president muže vstoupiti
v dohody s cizími vládami o-
hledne úmernosti hodnot jich
penez v pomeru ku znehodno-
cenému dolaru; a muže dáti
do obehu stríbra v pomeru, ja-
ký shledá za vhodný. Od ci-
zích vlád se muže stríbra pri-
jati za 200 milionu.

O prijetí horejších predloh
se debatovalo skoro celý me-
síc.

Krupobití v Texasu.
Texas je letos navštevován

neustále krupobitím. Nemine
témer týdne, aby nerádilo kru-
pobití. Tato živelní pohroma
postihla nejvíce krajinu mezi
Schulenburgem, LaGrange a
Weimarem. Kroupy poškodily
zle jak kukurici, tak i bavlnu.
S bavlnou je to nej horší, nebot
ta se musí sázeti znova.

Škody kroupami zpusobené
neomezují se však pouze na
polní a zahradní úrody. Také
obydlí a ostatní hospodárská
stavení jsou poškozena. Krou-
py bývají takové velikosti a pa
dají s takovou prudkostí, že
rozbíjejí okna.

o
Tragedie vyvolaná neplacením

ucitelum.

Paul Schneider, 441etý uci-
tel remesel na Washburne ško-
le v Chicagu zastrelil se. V
posledních mesících se nahro-
madilo tolik úctu za dane, po-
jištení a jiné veci,že si neštast-
ný ucitel, jenž nedostal za
mnoho mesícu žádného platu,
nevedel rady.

o

Tele užvýkalo koni ocas.

V Plainfield, Wisconsin, sou-
sedé behali na farmu Gregory
Beck, aby se dívali na bezoca-
sého kone.

To ovšem je jenom polovina
historie. Druhou udává farmár
Beck, když vysvetluje, jak ne-
chal tele ve chléve, kde kone
byli privázáni. Ráno, když do
maštale vešel, shledal, jak te-
le užvýkalo behem noci koni
jednomu ocas. Nyní Beck pre-
mýšlí, cím kun bude odháneti
mouchy.

Pomoc v nouzi.
V Charleston. W. Va., me-

thodisticko-episkopální kostel
“Charleston Atkinson M. E.
church” mel býti prodán v
dražbe, ježto jeho správa ne-
mohla zaplatiti obnos SIO,OOO,
na který pred casem vystavila
notu.

Prípad byl rozuzlen štastne.
Obvodní soudce pristoupil na
návrh bývalého mayora, aby
dražba byla zastavena. Wertz
ve své petici dovozuje, že ná-
sledkem zmeny prohibicního
zákona bude asi nyní možno
kostelu dostáti všem svým po-
vinnostem, takže se tedy do-
stane i na vlastníky oné smen-
ky.

cleni kostela, jsou vetšinou
zamestnáni v továrnách firem
Libby-Owens-Ford a Owens
Illinois Glass Company. V to-
várnách techto spolecnosti
zacalo se nyní opet pracovati,
nebot s návratem piva dostaly
velké objednávky na dodávku
lahví na pivo. Následkem to-
ho zahálejícím delníkum do-
stalo se zamestnání a výdelku.
Predtím po celý rok tito delní-
ci zaháleli.

V továrne firmy Owens-Illi-
nois pribrali již radu delníku
do práce, takže zamestnávají
celkem 6,000 osob. Správa
továrny oznámila, že kdyby
prohibice byla docela odvolá-
na, že bude moci pribrati ješte
dalších 1,000 mužu. A práve
tyto vyhlídky do budoucna by-
ly prícinou, že soudce vydal
zastavující rozkaz proti ve-
rejné dražbe kostelního ma-
jetku.

Omdlel.
V Oklahoma City Roy Sol-

lenberger odsouzen byl soud-
cem na osmnáct mesícu do ve-
zení pro jízdu v ukradeném
automobilu. Trest odsouzený
prijal klidne. Když však vlád-
ní soudce, Vaught, porucil, a-
by pred neho znovu priveden
byl a po privedení do úradov-
ny mu rekl, že trest mu odpou-
ští, omdlel.

o
Neustala.

V Chicagu Celia Atzinger
zemrela v okresní nemocnici
od popálenin a jiných zranení,
které si sama zpusobila. V se-
bevražedném úmyslu prereza-
la si žíly v zápestí a pak skoci-
la z okna na druhém poschodí,
pak zacala lézti do kotle vytá-
pecího systému. Byla tam již
s polovinou tela, když byla ob-
jevena a vytažena domovní-
kem.

Dobré pri nachlazení.
“V naší devíticlenné rodine

používáme Dra. Petra Hoboko
již pres ctyricet let s dobrými
výsledky,” píše p. Peter De-
ville z Kranzburg, S. D. “Jsme
vdecni za tento lék. Ušetril
nám mnoho lékarských úctu,
protože jej máme stále po ru-
ce, jak by mela každá rodina
ciniti. Tento prostredek je vý-
borný k lécení nachlazení a ji-
ných obycejných nemocí, pou-
žívá-li se ho hned.” Venovati
pozornost cinnosti zažívacích
a vymešovacích orgánu je nej-
rychlejší a nejbezpecnejší zpu
sob, jak léciti a zabrániti na-
chlazení. Hoboko koná v tom
to ohledu dobré služby vzhle-
dem k svým ú-
cinkum na pochod zažívání a
vymešování. V této rocní se-
zóne mela by býti každá rodi-
na opatrena tímto spolehlivým
a užitecným domácím lékem.
Není predmetem lékárenského
obchodu; nouze zvláštní míst-
ní jednatelé, ustanovení Dr.
Peter Fahrney & Sons Co., mo-
hou jej dodávati. advt.
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Krajanské z ruzných stran.

V El Campo, Texas, Ray-
mond Kubela podlehl zranení,
které utrpel nedaleko Telfener
na silnici, když byl sražen se
stupátka káry na dlažbu silni-
ce. Z Hope vracel se ve Ford-
ce, jež pusobila jisté nesnáze.
Aby dohlédl na motor, nechal
mexického chlapce ríditi káru,
sám pak zkoumal motor. Ná-
razem na jinou káru, stojící u
cesty, byl sražen na dlažbu a
smrtelne zranen. Kubela vlast-
nil Kubela Motor Co. Byl 28
roku stár.

Jerry Soukup, 241etý,
zemrel v nemocnici v Cameron
Texas, na poranení, které utr-
pel, když byl neštastnou náho-
dou postrelen svým prítelem,
Jim Wardem v kovárské dílne
v Burlington. Jerry se vydal
vecer do kostela se svými dve-
ma sestrami. Odešel od nich a
odejel do kovárny, aby si tam
spravil automobil. Nechal ká-
ru venku a vešel do dílny, pro-
hlásiv žertem, že ji vyloupí.
Jeho bratr zatím také odešel
do kostela. V kovárne byl je-
nom Jim Ward. Ten na jeho
žert odpovedel také žertem a
uchopil rucnici, která v koute
stála. Nejakou chvíli se smáli
a pak se chopili do krížku. Jim
pušku odhodil, ale pri tom z ní
vyšla rána a zasáhla Jerryho
do hlavy. Kule vjela do tváre
a odtud do dolní cásti lebky a
zpusobila ránu, která byla bez-
nadejne smrtelná.

Jan Novotný se zastrelil
neštastnou náhodou ve West-
mont, 111 pri cištení pušky.

Jan Hlávka z Peters
Township v Pennsylvanii, po-
dal na telefonní spolecnost ža-
lobu. Žádá 35.000 dolaru ná-
hrady. Tvrdí, že jeho stádo
dvaceti trí krav bylo priláká-
no na pastvisku ku zanechané-
mu jedu jeho slanou chutí, a
že deset krav potom pošlo, a
všecky ostatní se tak roznemo-
hly, že na radu zverolékare
byly poraženy.

Krajan Stanislav Faigl se
postrelil do hlavy. Pred 20 le-
ty byl prvním jednatelem bu-
dovy c. S. P. S. Míril špatne.
Kule nepoškodila lebecní kost.

Jeden ze dvou mužu, ob-
vinených, že hrozbami vymá-
hali velké sumy penez od ma-
jitelu tajných náleven na vý-
chodní strane New Yorku, byl
zastrelen na 43. ulici a První
ave., když se pokusil uniknouti
zatcení. Jeho spolecník unik-
nul zatcení pouze tím, že jaká-
si žena octla se mezi ním a strí-
lejícím detektivem, jenž ho
pronásledoval a strelbu nucen

V Z POMÍNK A .

Nevýslovne bolestnou vzpo-
mínku prináší nám den 11.
kvetna, neb jest tomu 11 roku <

co z vule Nejvyššího odvolána
byla z tohoto sveta naše pre- 0 Utíkdrahá matka a babicka

Anna Kaprálková %l mm- W,
a nyní klidne drímá na hrbito-
ve Nejsvetejšího Vykupitele. v W"

K uctení památky venují:
JOSEF KAPRÁLEK, syn, JOSEFA, CEŠKA, dcera,

KAREL CE ŠKA, zet a všechny vnoucata.

byl zastaviti. Toho užil stíha-
ný a zmizel z dohledu.

Pomoci otisku prstu na hlav-
ní policejní stanici, jak poli-
cejní zpráva nasvedcuje, za-
strelený muž ztotožnen byl ja-
ko Joseph Vrána, alias Charles
Vrána, 26 roku starý, bývalý
káranec.

Po Vránovi a jeho spolecní-
kovi pátrali detektivové.

Dle policejní zprávy oba
muži vydírali peníze jako ú-
platky, vydávajíce se za suché
agenty, od majitelu cetných
tajných i licensovaných pivnic
na východní strane mesta. V
kapse zastreleného muže nale-
zla policie padelaný odznak
prohibicního agenta.

Vrána, jak policie udává,
byl už zatcen petkráte na ruz-
né žaloby. Byl teprve nedáv-
no propušten z vezení Srng
Sing, kde si odsluhoval trest,
pro loupež.

Stará historie.
Spisovatel: “Videl jste no-

vou hru, kterou jsem napsal o
manželích hádajících se?”

Soused: “Nevidel, ale slyšel
jsem vás a vaši ženu.”

o
pp Vv | r vlezke casy.

Jeden: “Kolik máte hodin?”
Druhý: “ctvrt.”
Jeden: “Na co ctvrt?”
Druhý: “Já nevím, casy

jsou tak zlé, že si nemohu kou-
piti druhou raficku.”

o

Aby se vyhnuli ráne.
Skotský umelec na dudy po-

chodoval ulicí mesta hraje íia
dudy. “Víte”, tázal se poslu-
chac kolem jdoucího, “proc
hráci na dudy pochodují, když
hrajou?”

“Nevím”, odpovedel tázaný.
“Proc tak delají?”

“Ponevac není tak snadno je
necím trefiti.”

o

Z lidské moudrosti.
Heriot, bývalý premier Fran-

cie, byl na vrcholí Empire
Building hostem Alfreda E.
Smitha. Když žvýkali doutní-
ky, Smith zacal vykládati:

“Reknete presidentovi, že ta
palácová budova je Demokra-
tický klub a ta, jež vypadá ja-
ho skladište, jest Republikán-
ský klub.”

Herriot prál si zvedeti neco
o výšce Empire State Building.

“Kdybychom ji položili na
bok, pokrývala by sedm bloc-
ku,” vyložil Smith a unešený
vtipem, hned dodal: “Ale my
to neudeláme.”
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