
Ruzné.
Rakouská vláda odpove-

dela na nemecká cestovní opa-
trení zákazem cestování do
Nemecka. Ani clenum rakou-
ského parlamentu nebude ude-
lováno povolení k ceste do rí-
še. Je to represalie za to, že
Hitleruv režim stanovil poplat-
ky na visum do Rakouska pro*
hibitivní sumou 1,000 marek
(asi $270.

Petice, podepsaná 250,-
000 Chorvaty v Severní Ame-
rice a asi 60,000 v Jižní Ame-
rice, v níž se žádá uznání ne-
odvislosti peti provincií v Ju-
goslávii, které jsou obydleny
hlavne Chorvaty, byla predlo-
žena též odzbroj ovací konfe-
renci, protestuje proti bele-
belehradské diktature a praví,
že neodvislost Chorvatska je
nezbytná pro udržení míru v
Evrope.

Dobrodružná hrabenka
Aururain, jež po rozvodu od
svého francouzského chote vy-
hledávala milostná dobrodruž-
ství v Arábii, skoncila na šibe-
nici rukou arabského kata.

Hrabenka, pri cestování v
Arábii, seznámila se a zamilo-
vala do arabského bohatého a
statného šejka, s kterým byla
oddána po rozvodu s hrabe-
tem dAururain. Arabské že-
ny šejka velmi ji nenávidely a
štvaly proti ní, ale musily jí tr-
peti, jelikož šejk hrabenku ve-
lice miloval. Když však zemrel
šejk otravou, arabské manžel-
ky podaly proti hrabence žalo-
bu, a domorodci soudcové, ne-
maje Evropané v nejvetší lás-
ce, hrabenku odsoudili k smr-
ti, pres protesty evropských
kolonistu a úredníku. Arabský
chot hrabenky byl sobním
strážcefn samého Ibn Sauda,
vladare herázského.

Dr. Hjalmar Schacht,
president Reichsbanky, ozná-
mil zástupcum cizích veritelu,
že vyhlášeno prírocí, vstupují-
cí v platnost v pátek, kterým
se docasne zastavuje placení
všech dluhu do ciziny.

Pokud se týce jistých smlu-
vených závazku, Schacht nic-
méne prohlásil, tyto nebudou
dotceny. Tyto úmluvy se
vztahují ku jistým “zamr-
zlým” cizím pohledávkám ve
výši asi $4,000,000,000 v za-
hranicních úverech uvnitr ríše.

“Moratorium bude predsta-
vovati hlavní obrys, jehož po-
drobnosti budou projednány s
našimi veriteli v Londýne prí-
štího týdne,” pravil Schacht.
“Tam podané jasné prohlášení
o skutecném financním stavu
Nemecka. Prírocí nebude pre-

kážeti vývoji pravidelného ob-
chodu. Pravidelné obchodní
úvery zustanou nedotceny, a
zvláštní ujednání ohledne “za-
mrzlých” jistin zustanou ne-
zmenena.”

Nemecko požaduje rocne na
$225,000,000, aby mohlo splá-

ceti úroky a cásti principálu
svým veritelum. Dr. Schacht
pravil, že moratorium se bude
vztahovati na krátko i dlouho
dobé úvery, a to jak na úrok,
tak i na splácení principálu.

Nemecký spisovatel Ro-
senberg píše ve svojí v r. 1631
vydané “Rhodologii’, že v lé-
karství není jednoduššího pro-
stredku nad ruži a že v lékár-
nách každý tretí lék sestává z
ružového výtažku, nebo aspon

jeho smíšeniny. Nebyl to žád-
ný nový objev, nebot ružových
výtažku užívalo se v lékarství
již ve staroveku. Již Plinius
ve Starém Ríme doporucoval
ružovou štávu proti bradavi-
cím. Starorecký lékar Hypo-
krates oznacil ruži za prostre-
dek proti vztekline. Také a-
rabští lékari pripisovali ružím
lécivou moc a dovedli z nich
pripravovat ruzné masti. Starí
Rímané používali hodne ruži i
k príprave ruzných pokrmu.
Ružová voda prilévala se do o-
mácek a pecivá. Vuci lécivým
úcinkum ruži uvádí historie ta-
ké jejich úcinky zhoubné. Ne-
kterí lékari tvrdí, že vune ruži
omamuje spícího a poškozuje
zdraví.O kardinálu Henrakovi
se vypráví, že upadl do mdlob
jakmile ucítil ružovou vuni. O
vratislavském biskupu Vavrin-
ci píší historikové, že násled-
kem toho zemrel. Podobne tvr-
dí se o Anne Rakouské, man-
želce Ludvíka XII. a o Marii
Medicejské, druhé manželce
Jindricha VI., že upadly do
mdlob, jakmile ucítily vuni ru-
ží. Proto prý obe tyto dámy,
ackoli velmi milovaly kvetiny,
ružím se vyhýbaly, jak mohly.

Jos. Beck, polský ministr
zahranicních vecí, oznámil,
že Polsko neuzná jakékoli roz-
hodnutí, vztahující se k Polsku
prímo nebo neprímo, pokud
jest založeno na nedávno po-
depsané smlouve ctyr velmocí.

Skepticky pohlíží ruské
vládní kruhy na pakt ctyr vel-
mocí. Podle názoru Ruska
pakt sleduje dva hlavní cíle:
zastríti národum sveta úplné
fiasko odzbrojovací konferen-
ce tím, že byl ucinen pokus ja-
kési jednotnosti v predvecer
londýnské konference.

Dále, Rusové považují pakt
za pokus opet vytvoriti “cest-
nou dohodu” lausanskou: jed-
notnou frontu evropských veri-
telu Nemecka spolecne s Ne-
meckem proti Spojeným Stá-
tum v otázce válecných dluhu.

Rusové praví, že rec Musso-
liniho (pronesená pri podepsá-
ní paktu) naznacuje, že Fran-
cie a její spojenci neodzbrojí a
proto Nemecko muže plnopráv
ne se znovu ozbrojiti, což prý
Mussolini podporuje do jistého
stupne.

Jeden z bolševiku asi správ-
ne rekl:

“Francouzský tisk, jako
mluvcí francouzské težké in-
dustrie schvaluje pakt, proto-
že to znamená nové zakázky
pro zbrojírny jakou jest Schnei
derova, Creusotova, škodovka
a další, jediné podniky, které
v dobe svetové deprese vyplá-
cejí tucné dividendy.”

Hranice mezi Bavorskem
a Rakouskem u Solnohradu
byla uzavrena nemeckými po-
hranicními strážemi. K podob-
ným opatrením došlo na hrani-
cích mezi Bavorskem a rakou-
skými Tyroly. Rada rakouské
vlády hned pocala uvažovati o
odvetných opatreních. Nemci
nedávno uvalili ohromné po-
platky za visa cestovních pasu
turistu, kterí chteli jeti do Ra-
kouska. Odvetou rakouská
vláda opet pocala mnohem prí
kreji než dríve vystupovati
proti strane rakouských Nazi-
stu.

V londýnském sanatoriu
zemrel témer zapomenut kdysi
vAnglii i za hranicemi proslulý
houslista, De Groot. Težce chu
rav hrál pres zákaz lékaru v ne
mocnící i v prestávky své dlou-
hé a trapné agónie. DeGroot,
puvodem Holandan, narodil se
v Amsterodamu. Byl syn chu-
dého hudebníka. Již v patnác-
ti létech musil pomáhat ve vý-
žive rodiny. Tehdy zacal tvr-
dý život potulného houslisty,
který hrál po kavárnách a va-
rietních divadlech. Do Londý-
na prišel, když mu bylo dvacet
let a byl prijat jako houslista
do orchestru divadla Covent
Garden, s platem 2 libry za tý-
den. Ale hned po prvním vy-
stoupení, jež okouzlilo reditele
i dirigenta, byl mu plat zdvoj-
násoben, a dríve než uplynuly
3 týdny od jeho debutu, byl
povolán rídit odchestr nejvet-
šího londýnského divadla oper
ního. Od toho dne obrátila se
jeho karta: stoupal rychle a
hrave po žebríku slávy a bo-
hatství. Na poslední stanici ži-
vota, do sanatoria, odkud ne-
mel již vyjít, doprovázely jej
dvoje jeho nejmilejší housle:
nástroj, který videl jeho zacát-
ky slávy a vzácné stradivárky,
dar jeho ctitele, v cene 2000
liber šterlinku.

Ve Velmi zajímavém
clánku shrnul univ. profesor
baron von Uxekull nejnovejší
výsledky badání jím spravova-
ného ústavu pri universite v
Hamburku. Thema clánku
zní “Jak vidí zvírata svet?”
Nebot okolí, v nemž vidíme ne
které zvíre, není jeho svetem,
nýbrž cástí sveta našeho. Kaž-
dé zvíre je subjektem a jako
takové stredem svého okolní-
ho sveta, který je pouze jemu
znám prostrednictví jeho smy-
slových dojmu. V tomto svete
žije a pusobí. Okolní svet kaž-
dého zvírete má svuj prostor a
svuj cas, jež tvorí rámec toho-
to sveta. Tento rámec nutno
urcití srovnáním s prostorem a
casem lidského okolního sveta,
což nutno provádeti srovnáním
rady príkladu. Pri tom nutno
prihlížeti ke zvláštním, vý-
znacne vyvinutým vlastnostem
jednotlivých druhu zvírat, kte-
ré je prirozene upozornují v
prvé rade na urcité zjevy a
stránky jejich okolního sveta,
Nevidí se tedy rozhodne okolí
zvíratum tak, jak je vidíme
my, nýbrž v jejich vlastním
smyslovém chápání.

Neobycejná príhoda se u-
dála v Queenstown v Irsku,kde
prý americký státní tajemník
Hulí pripil na zdraví “lidu ir-
ské republiky”, jak udal Lon-
don Daily Express, casopis pri
pojil ke zpráve dodatek, že
volba techto slov byla neštast-
nou predehrou pro svetovou
hospodárskou konferenci.

V Mnichove, Bavory, An-
tonie Pfuelf, socialistická po-
slankyne do ríšského snemu, o-
trávila se ve svém príbytku ve
veku 56 let.
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Prvé poštovní známky
byly vydány pred 93 lety. Do
tech dob, ackoliv poštovní do-
prava již existovala, zapravo-
valo se poštovné za každý do-
pis v hotovosti, podle vzdále-
nosti a váhy. Každý, kdo teh-
dy chtel posílat list poštou, mu
sil jej donésti na poštovní úrad
kde úredník list zvážil a vy-
meril z neho poplatek. Záslu-
hou anglického poštovního re-
ditele Hill Rowlanda byla za
vedena známka a s ní jednotná
sazba a zároven poulicní po-
štovní schránky. V dusledku
toho nebylo již treba chodit s
každým listem na poštu osob-
ne a pošta rovnež mela ušetre-
nou práci s vážením a výpo-
ctem dopravního za každý jed
notlivý dopis. První poštovní
známku vydala Anglie r. 1840.
Záhy po ní následovaly ostatní
evropské státy. Manipulace
poštovních úradu nebyla sice
ješte tak jednoduchá jako ny-
ní, nebot každý stát mel svoje
území rozdelené na nekolik pá-
sem podle vzdálenosti a i me-
zistátní styk byl dosti težko-
pádný. Teprve Svetový spo-
lek poštovní r. 1874 zavedl
jednotné zásady pro poštovní
dopravu mezinárodní i vnitro-
státní.

V anglickém hrabství
Sussexu vyskytuje se od lon-
ského roku nedobycej znacný
pocet lidí, kterí trpí tasemnice-
mi. Pres nej prísnejší kontro-
lu na jatkách vyskytují se stále
nové prípady, kde celé rodiny
bývají postiženy tímto druhem
parasitu. Jistá pojištovací
spolecnost londýnská využila
nyní této okolnosti k zavede-
ní zvláštního druhu pojištení.
Pojištuje totiž pro prípad one-
mocnení tasemnicí. V tom
prípade vyplácí postiženým
vetší penežní sumu na hotovo-
sti, jako odškodné a zároven
lécebné.

Prátelé prof. Alberta
Einsteina, známého fysika, pro
hráli svuj boj, aby dosáhli je-
ho zvolení do francouzské a-
kademie ved.

Výbor akademie místo Ein-
steina odhlasoval odporucení
Pietra Zeemana, hollandského
vedátora. Einstein bude brzo
odporucen pro jiné uprázdne-
né místo.

Dr. Zeeman jest clenem
mnoha ucených spolecností a
teprve pred nedávném obdržel
cetná vyznamenání vcetne No-
belovy cenu z roku 1902. Je
žid, jenž opustil Nemecko v
nynejším protižidovskému ta-
žení.

Zvláštní pritažlivost pro
sebevrahy má jak se zdá, sop-
ka Mihara, ležící na ostrove
nedaleko Tokia. Od zacátku
letošního roku vzrustá pocet
lidí, kterí presyceni jsouce ži-
votem hledají konec v dýmají-
cím kráteru sopky. Pres všech-
na prísná opatrení policie putu
jí lidé stále k vrcholu této hory
aby odevzdali svá tela temným
mocnostem zeme. V posled-
ních dnech vrhlo se za jediný
den 6 mužu do žhavého kráte-
ru sopky, zatím co 15 jiných
mužu a 5 žen podarilo se jen
násilím odvrátiti od provede-
ní jejich sebevražedného úmy-
slu. Treba že v mikádove ríši
sebevražda skokem do kráteru
sopky není žádnou zvláštností,
prece žádná z japonských so-
pek nevyžádala si tolik obetí a
mluví sé o zvláštním kouzlu
sopky Mihary, címž sebevra-
žedná horecka ješte stoupá.
Podle údaju jednoho tokijské-
ho listu vrhlo se od 1. ledna t.
r. 40 osob do kráteru této
sopky a 150 osob byto zadrže-
no v posledním okamžiku na
pokraji kráterové propasti. K
zamezení dalších hromadných
sebevražd se navrhuje^aby prí
stup na ostrov byl umožnen jen
osobám, které mohou uvésti
vážný duvod své cesty. Pone-
vadž však ostrov je oblíbeným
výletním místem obyvatelu
hlavního mesta Japonska, pro-
testuje obyvatelstvo ostrova
proti tomu, že by tímto záka-
zem bylo zbaveno podstatné
cásti svého výdelku, a obživy.

V Madridu, Španelsko,
Hildegarta Rodriguez, spisová

telka odborového hnutí a soci-
alistka, byla zastrelena svou
vlastní matkou v rodinném o-
bydlí po prudké politické hád-
ce. Matka po cinu zmizela.

U príležitosti mezinárod-
ní vinarského kongresu, který

se koná v cervnu v Londýne
bude usporádána ojedinelá vý-
stava. Bude to prehlídka po-
hárku na víno užívaných od
dob starého Recka až po naši
dobu. Na výstave bude lze
spatriti ovšem nejen pohárky
malého obsahu, jako jsou
dnešní, nýbrž i mohutné cíše a
konvice, jakých se užívalo pri
pití vína zejména ve stredo-
veku.

V St. Lin, Kanada, kostel
a klášterní dum v osade Nejsv.
Srdce Pána Ježíše a Panny
Marie a pri kostele ústav sv.
Antonína, byly velmi poškoze-
ny tornádem, které znicilo sko-
ro úplne obchodní cást mesta.
Škoda je odhadnuta na budove
kostela na $35,000, ústav a
dum sester jsou poškozeny na
$4,000. Ve meste je škoda od-
hadnuta na $175,000.

V jednom jihonemeckém
meste byla pred nedávném cen
ná magnolie vyztužena ocelo-
vým sloupkem. Krátce na to,
uderil do stromu blesk, nezpu-
sobil mu však nej menší škody,
nýbrž sjel do železném sloup-
ku jako po hromosvodu do ze-
me. Tento zjev uvedl na my-
šlenku chrániti cenné stromy,
které so vyznacují bud bota-
nickou nebo historickou hod-
notou, skutecnými hromosvo-
dy. Tím má býti mnohý prí-
rodní památník uchránen zká-
zy, které pri bourích casto pro-
padají, zejména stromv vyso-
kého vzrustu.

Vymáhání daní v Rakou-
sku stalo se poslední dobe tak
nebezpecným povoláním, že
vláda vydala vykonavatelum
soudním povolení k nošení
zbrane.

V Lima, Peru, Filomeno
Saco, jeden z mužu, obžalova-
ných vojenským soudem ze za-
vraždení presidenta Sancheza
Cerra, spáchal ve vezení samo-
vraždu.

Bídáci.
V ceském Krumlove v Již-

ních Cechách,lákal k sobe au-
tomobilista školacky, které šly
ze školy a nabízel jim, že je
povozí ve svém automobilu.
Devcátka odmítla. Automobi-
lista náhle uchopil jedno z
nich za ruce, vtáhl je násilím
do vozu a rychle ujel. Rodice
devcátka se teprve vecer o té-
to události dozvedeli. Za Zá-
tonickými Dvory zastihli cetní-
ci hledané auto. Zlocinec ve-
zl již svou obet zpet ke Krum-
lovu. Trvalo dlouho, nežli pla-
cící devcátko mohlo ríci, co se
s ním v lese stalo. Majitel au-
tomobilu byl zatcen. Je to ob-
chodní zástupce Jindrich Kas-
ka z Dobrkovic. Po lékarské
prohlídce, které bylo 141eté dí-
te podrobeno, nemohl zapírat.
Dopravili ho do vazby krajské-
ho soudu v ceských Budejovi-

cích, kde bude souzen porotou.
V automobilu s ním jel Rudolf
Šilhá, který pomáhal jen pri ú-
nosu devcátka.

“Rušné ” odvody na Slovácku.
Bujná slovácká krev se ne-

bývalou merou rozproudila ne-
jen v žilách “šohaju”. ale i po
jejich košilích pri odvodech v
Breclavi. Z Velkých Bílovic
prijeli na dvou povozech šoha-
ji samý obvaz. První, který se
postavil pod míru, mel 8 bod-
ných ran v zádech, a z jedné
prýštila proudem krev. Šohaj
byl však pres to ve veselé ná-
lade a když byl tázán, kde k
tomu zranení prišel, rekl se
smíchem, že spadl s pater na
brány, které se mu zabodly do
zad. Po nem se nesmele tlacil
druhý, s obvázanou rukou. Pres
jeho protest byl obvaz sun-
dán lékarem a tu se objevila
hrozná rána. Celý sval od
lokte až po rameno, byl rozríz-
nut na kost. Když prišel na ra-
du tretí s propíchnutou skrání,
vrch. str. Petruj uhodil na pr-
vého šohaje, kdo je tak zrídil.
Priznali se, že vecer byla u
nich zábava a “kriváky sa to-
cily”. Druhého dne zase re-
kruti z Lahošty jeli tryskem na
ovenceném povozu a když
pred nimi jedoucí rolník Šti-
glic, který jel s válem, dosti ry-
chle nevyhnul, vyskákali s vo-
zu a pustili se do nej. Povoz-
níku prišlo na pomoc nekolik
delníku, kterí šli kolem s lopa-
tami v rukou a tak se na nej ži-
vejší breclavské ulici strhla
taková pranice, že ulice byla
tak zavalena, že strážníkum to
dalo mnoho práce, než se ke
rvácum vubec dostali. Rekru-
ti z Týnce se zase shlukli a pro
ti cetníkum bránili jednoho re-
kruta, který pro výtržnost mel
být zatcen. Když se konecne
podarilo výtržníka se zmocni-
ti, tu nejmenší z rekrutu, aby
zakryl alespon nejak porážku
Týncanu, vykrikl na cetníky
“šale eném dondete k nám na
hody sa pomerit, tam bysme
vás .

...” a rukou naznacoval,
co by cetníky potkalo. Ovšem
byli také vesnice, jejichž šuha-
ji se velice slušne chovali. S
prapory na ovencených vozech
a za zpuvu slováckých písní,
dostavili se k “asentu” a zase
klidne odjeli.

Jak bylo v Ceskoslovensku
objeveno uhlí.

Na statcích olomouckého bi-
skupství pátralo se odedávna
po nerostném bohatství, ale té-
mer bezvýsledne. Zatím co v
Horním Slezsku bylo uhlí všeo-
becne známo a užíváno, stává
se nález tohoto v našich ze-
mích zvláštností. Již r. 1561
pokusil se jakýsi Jakub
Moltscha a Honza Jiros o dolo-
vání v Hukvaldském panství a
Po jejich stopách, mimo jiných
kráceli i “horní mistr” Martin
Macurek a Balcar Stybar, a-
však jejich práce neprinesla
jim ovoce. Teprve 9. cervna
1767 byl hlášen úredne nález
uhlí. Nálezcem byl chudý ko-
vár Jan Ketlicka ze Sl. Ostra-
vy. Jednou, za slunecného
cervnového dne, když nemel
cím by zatopil, rozhodl se o-
dejíti se svým tovaryšem na
Burni, aby vysekal nekolik
zbytecných plánic, nacházejí-
cích se pri jeho kamenitém po-
lícku. Když vydobyli jeden z
mohutných parezu, prekvapilo
je poledne. Aby si mohli pri-
pravit obed, vzal Ketlicka ne-
kolik cerných kamenu, které
vytáhl zespod vykopaného pa-
rezu a sestavil si ohnište. Avšak
ku podivu. Kámen pocal ho-
ret soucasne s drevem a horel
ješte, když drevo dávno shore-
lo. V nalezených kamenech
bylo ovšem zjišteno uhlí a po-
vest o nálezu roznesla se po
celém kraji. Kovár Ketlicka
dobýval zprvu uhlí jen pro
svoji potrebu, pak však poze-
mek na Burni,podle jeho náhle
du výhodne zpenežil a spoko-
jene žil ve své kovárne. Prv-
ní, kdo se pustil do lámání u-
hlí na úrední vyzvání, byl hr.
Frant. Josef Vlcek. Dolování
se provádelo bud vnikáním do
zeme se strany, anebo kopá-
ním menších jám, t. zv. šach-
tic. Tehdejší pracovní síly by-
ly velmi levné, nebot horníky
byli poddaní, kterí si dolová-
ním odbývali robotu a odtud
pochází ješte do dnešního dne
zachovaný výraz, že “havíri
jdú do roboty”, kdežto hutníci
chodí na “šichtu”. Uhlí težilo
se zprvu do kbelíku, zaveše-
ných na rumpálu otáceném
dvema vody. Jak nepatrná by-
la težba poznáme z toho, že za
ctyri léta od r. 1790—94 vyte-
žilo se asi 40 tisíc centu uhlí a
cena za merici pohybovala se
mezi 4 až 5 proši. Avšak cizí
mesta pochopila brzy velký
význam uhlí a proto ho hojne
používala, zatím co samotná
Ostrava to nedovedla ocenit
což jest zrejmé z toho, že ješte
r. 1840 topilo se ve škole dre-
vem, ackoliv na pr. Opava by-
la již dávno predtím zásobová-
na ostravským uhlím.

Povercivost v Jihoslavii.
V Cousenza, Jugoslávie, se u

držuje z dob stredoveku po-
vest, že v kostele je zakopán
Velký poklad. Vyzvednouti
prý ho muže ten, kdo ho uvidí
ve snu; musí však obetovati
nejmladšího clena své rodiny.

Dvema clenum rodiny Accu-
rovy se zdálo, že poklad v ko-
stele našli i odhodlali se ku
zmocnení tohoto bohatství.
Rodinná rada se usnesla obeto-
vati 141etého chlapce; ženich
übožákovy sestry se podjal ú-
kolu kata. Mrtvolu dopravili
do kostela a nad ní jali se za-
klínati duchy. Nyní se mela
zeme otevrití a vydat bohat-
ství. To se ovšem nestalo, ale
o prípadu zvedely úrady a ro-
dina se musí zodpovídat ze
strašlivého cinu.

V pražské Stromovce naleze-
ny stredoveké helmice.

V Král. Obore v Praze ne-
daleko letohrádku býv. místo-
držitelství se prišlo pri pracích
na zahrade na velmi zajímavý
nález, na dve stredoveké hel-
mice s typickým drátením, kte-
ré bylo upevneno kolem brady
a uší. Helmice mají vzadu
výbežek, jenž chrání zátylí.
Z které doby pocházejí, nelze
presne ríci. Používalo se jich
již v 11. století, pravdepodob-
ne však budou z husitských
válek. Mohly patriti vojínum
uherského vojska, které v mí-
stech nálezu bylo ve chvíli kdy

se schylovalo k bitve na Vítko-
ve, v které žižka porazil císar-
ské vojsko. Není však vylou-
ceno, že jsou starší. Helmice,
již ležely 40 cm pod terénem,
byly dopraveny do csl. státní
ho archeologického ústavu v
Praze.

o
Cechoslovák dobyl I. ceny v le-

tecké akrobacii.
V souteži letecké akrobacie,

porádané na varšavském mezi-
národním leteckém meetingu,
dobyl prvního místa ceskoslo-
venský úcastník Novák na le-
tadle Avia BH 22.

Laciné Jízdné
Dobré na vyhražených vla-
cích pro dálší podrobnos-
ti zeptejte se jednatele.

Všecky okružní lístky

V nedeli, 18. cervna
$2.75 PHILADELPHIA

Každou Sobotu a Nedeli
$1.25 WASHINGTON

V Pátek a Soboty
2 neb 3 dny

All-Expense Tours
$10.50 a výše

ATLANTIC CITY
Dle vybrání hotelu

V sobotu, 17. cervna
$ll.OO DETROIT
$10.25 TOLEDO
$8.25 CLEVELAND
$7.25 YOUNGSTOWN
$7.00 BOSTON
$12.50 CHICAGO
50ti mílová jízda v Chicagu,
zdarma vstup na výstavište,
vysvetlení jízdou skrze vý-
stavu a lístek ku presedání
do stanice $3.50 zvlášt.

16 denní Výlet
$16.80 Okružní lístek

NIAGARA FALLS
Pátek a Soboty

16., 17. a 30. cervna
a 1. cervence

Spatrte Století Pokroku
v Chicagu.

Snížené okružní jízdné a
výlohy.

Nízké okružní lístky ku kon-
ci týdnu do všech stanic,
prodloužené pres 4.cervenec

Telefon, Wolfe 4016

. August Pasek
Pohrobník a Balsamovac

2406 ASHLAND AVENUE

Otevreno ve dne i v noci.

“STEEL KING” GARAGES
Zarucené že se neprohnou.

Rámy a rohy jsou 2x2 palcech
veskrz ocelové. Postavím ja-
kékoliv velikosti. Cena dle do-
hodnutí. Splátka $6 mesícne.

Zhotovuje

P. J. G R O V E
1612 N. Wolfe Street
Telefon, Wolfe 4943

Csl. železnicári pred novým

snížením platu.

V Ceskoslovensku delší cas
jsou kolportovány zprávy, že
má dojiti k novému snižování
platu státního zamestnane-
ctva. Tyto zprávy zneklidnu-
jí nejen verejné zamestnance,
ale i ostatní vrstvy obyvatel-
stva, zejména jeho samostatne
výdelecnou cást (obchodníky
a živnostníky), která ví, co to v
dobe krise znamená méne pe-
nez v obehu. Zneklidnují ale
také proto, protože rozširová-
ny v souvislosti s nekterými
chystanými opatreními na o-
chranu demokracie, dávají vol
nost nejhojnejší fantasii. Zprá-
vy tyto byly s pocátku vyvra-
ceny. To pusobilo uklidnují-
cím dojmem na venkov. Na-
jednou však jako rána hromu
prichází zvest, že železnicár-
ským duverníkum bylo ozná-
meno, že parlamentní rozpoc-
tová komise návrhu je další
snížení platu železnicních za-
mestnancu o 12%. Železnice
propustily již dvacet tisíc za-
mestnancu. Nyní jednotlivé
železnicní služebny vyzývají
své zamestnance, aby se do-
brovolne hlásili do výslužby,
treba nemají doslouženo. Jde
predevším o ty zamestnance,
kterí jsou postrádatelní a u
nichž vymerení t. zv. minimál-
ní pense nebude ohrožovat vý-
živu rodiny. Železnicní orga-
nisace vyzývají své cleny, aby
pri hlášení se k dobrovolnému
odchodu do pense nepodpiso-
vali žádné reversy. Nejde tu
totiž o odchod podle zásad re-
strikcního zákona, ale o docas-
nou výslužbu z úrední, ale o
docasnou výslužbu z úrední
povinnosti. Železnicní správa
chce touto cestou docíliti odli-
vu urcitého poctu zamestnan-
cu.


