
Budoucnost’ ukáže.
Komu zdálo se kdy o situaci

dnes ve Washingtonu panují-
cí? Peníze v neuveritelných
obnosech hrnouti se budou z
vládní pokladny a shon dostati
neco z techto, je horkým nad
pomyšlení!

Jednotlivci, korporace, obce
a státy tísní se, predbíhají se,
derou se dostati neco.

Administracní náhled vyvo-
lávající toto znovu a znovu u-

byl. Zkrátka urovnati
rozpocet vládní hospodarením
a otevrením bank, prý nestací.
Zotavení docíleno býti muže
jenom pridáním ku temto veli-
kým vydávacím programem,
kterým zvýšeno by bylo naku-
pování, zvýšení cen a opatrení
zamestnání.

Prostredkem k tomu má bý-
ti nový experiment, pomocí
vydání obrovské sumy bondu a
nadmutím penežní hodnoty.
Na druhé strane proti tomuto
náhledu vlády stojí druzí, kte-
rí praví, že rozumné hospoda-
rení a moudré upravení ban-
kovní situace by stacilo.

Pres pet bilionu dolaru
suma to ohromná ucinena
prístupnou. Vrátiti se máme
ku prosperite vydáváním. Ad-
ministrátor pomáhání státum
má $500,000.000, jimiž prispe-
no má býti státum.

Rekonstrukcní financní kor-
porace má miliony po ruce ku
podpore stižených institucí ne-
obmezujíc se jenom na pomoc
bankám.

Farmárská administrace má
po ruce $150,000.000 rozdáva-
ti jako bonusy farmárum, kterí
slíbí že na budoucí rok nebu-
dou obdelávati tolik pozemku.
Bonusy tyto mají placeny býti
predem. Dálší miliony mají
rozdány býti mezi pestitely
dobytka, bavlny a jiných. Re-
ditel verejných prací oprávnen
vydati $3,300,000.000 na pro-
vádení verejných prací, silnic,
budov, mostu, prístavu. Ob-
nosy pujceny býti mají státum.

Dálší miliony mají býti prí-
stupny organisaci pomoci za-
mortgycovaným domum, když
majitelé jich nemají na dane a
úroky. Podobne pomáháno bý-
ti má i zadluženým farmárum.

Na jedné strane administra-
ce sníží podpory vysloužilcum
z válek, aby tím ušetrila $900,-
000.000, sníží služné vládním
zrízencum a ostríhá všechny
odbory vládní. Na druhé stra-
ne vydá pres pet bilionu dola-
ru. Rozpocet urovná se proste
tím, že dvojí knihy se zavedou,
uloží se nové dane kterými
spláceny býti musí nynejší bi-
liony vydaných penez na dlou-
há léta. Na konec Spojené
Státy budou míti národní dluh
daleko vetší nežli kdy pred
tím, asi v blízkosti 27 bilionu
dolaru. Samo sebou se rozumí,
že takový neslýchaný dluh mu-
sí kryt býti neslýchanými da-
nemi, jež platiti musí obyva-
telstvo. To jest jedinou cestou,
jak vláda dostati muže peníze.
Když dá lidem, musí od nich
vžiti.

Dva náhledy do budoucnosti:
Jeden jest vydávání penez

pro docílení prosperity, nové
príjmy z pivní dane a lihovin
a jinak. Až zeme si pomuže
na nohy, vydávání bude zasta-
veno a návrat ku starým, do-
brým casum docílen.

Druhý náhled je, že nynejší
program rozdávání nebude
moci zastaven býti, že potreba
pro dálší poroste tak, že zeme
zamítnouti musí nesnesitelný
náklad dluhu a že docílení
prosperity takovými umelými
prostredky na konec bude hor-
ším nežli na pocátku. Ale ani
tuto žádný nemuže ríci, že má
pravdu.

Budoucnost’ ukáže!
o

Proti prohibici na jihu.

Roosveltova administrace ve
de kampan v jižních státech
proti 18. dodatku ústavy .Ala-
bama, Arkansas a Tennessee
budou hlasovati behem 14 dnu
jsouce prvními státy Jihu, kte-
ré predloží otázku prohibiee
prímo volicstvu ku rozhodnutí.
James A. Farley, generální
poštmistr a nácelník Demokra-
tického národního výboru o-
známil, že bude míti rec v
Menphis, Tenn, 15 cervence
kterou vyzve obcanstvo, aby
prohibici zavrhlo jako jedno z
nutných opatrení, aby dane v
príštích létech mohly býti sní-
ženy. Farley vyslovil presved-
cení, že každý stát Jihu bude
hlasovati proti zápovednosti, a
že dojde ku jejímu zrušení
pred vánocemi letos.

President Roosevelt zvlášt-
ním prípisem žádal, aby de-
mokratická platforma slibující
zamezení prohibiee, dodržána
J>yla.

Prátelé a neprátelé uznání
Ruska.

V Rekonstrukcní financní
korporaci se uvažuje o dálších
pujckách sovetskému Rusku,
snad až do $100,000,000, aby
toto mohlo kupovati americ-
kou bavlnu, dobytek a masné
výrobky, zemedelské stroje a
prumyslové potreby.

Rusko vyjednává o pujcce
$4,000,000, za než hodlá na-
koupiti 80,000 bálu bavlny.
Tato koupe bavlny bude první
obchodní transakcí, provede-
nou pod kongresní autorisací
stomilionové pujcky, jež má
povzbuditi vývozní prodeje. V
tomto vyjednávání pracují spo
lu zemedelská administrace a
Rekonstrukcní financní korpo-
race. Bylo receno, že Rusko
uciní objednávky za všechny
pujcené peníze neboli pujde
ve svých objednávkách až na
hranice úveru tak záhy, jak
rychle bude pujcka schválena.
Pujcky budou se schválením
presidenta Roosevelta a budou
zaruceny bez výhrady Ruskou
státní bankou.

Z kruhu vysokých admini-
stracních úredníku vyšlo na
jevo, že diplomatické uznání
sovetského Ruska jest poklá-
dáno za vec, vyžadující pozor-
nosti. Smernice pro uznání se
potkává s pochvalou i odpo-
rem. Mluvcí Rainey pravil:
“Rusko zaplatilo každý dluh,
sjednaný v uplynulých trinácti
letech. Mnoho zemí se nemu-
že pochlubiti takovým rekor-
dem. Prál bych si, aby Ame-
rika uznala Rusko.”

Senátor Reed z Pennsylva-
nie protestoval: “Jsem vylé-
cen z pujcování penez za hra-
nice. Prohlášení sovetské vlá-
dy, že neuznává smluv, ciní ji
übohým úverovým riskem.
Mluvím o vláde, která bere
svým obcanum továrny a pod-
niky.”

Bývalý senátor Brookhart z
lowy, pracující nyní se zeme-
delskou reformní administrací
pro vývoz americkýcr farmár-
ských výrobku, jest hlavním
cinitelem pri vyjednávání ob-
chodu s Ruskem. Jak udává
Brookhart, v uplynulých peti
letech dvanáct evropských
vlád zarucilo se za podobné
prodeje do Ruska v cástce do
$150,000,000 a všechny pocho-
dily dobre.

Maxim Litvinov, sovetský
zahranicní komitar, který
vstoupil do londýnské konfe-
rence jako neznámá velicina,
byl nyní zdraven jako jeden z
nejbystrejších mužu sjezdu.
Je to jediný Litvinov, jak se o
nem nyní mluví, který z celé
konference vytloukl nejaký po
sitivní kapitál. Kdežto ostat-
ní se hádají o ustálení meny, a
jiné financní veci, zavalitý ru-
ský ministr získal devet náro-
du k podepsání paktu neútoc-
nosti s jeho zemí; znacne uro-
vnal cestu ku brzkému diplo-
matickému uznání sovetu Spo-
jenými Státy; dokoncil vyjed-
návání o zakoupení 60,000 až
80,000 balíku bavlny ze Spoje-
ných Státu na 70 proc. úver; a
se Sirem John Simonem, za-
hranicním tajemníkem Brita-
nie, se dorozumel na propušte-
ní dvou britských inženýru, u-
veznených v Moskve, výmenou
za obnovení obchodních styku
anglo-ruských.

Dohoda otevrená všem náro-
dum, definující výbojnost, by-
la podepsána Ruskem, Rumun-
skem, Ceskoslovenskem, Jugo-
slávií a Tureckem. Ruské pak-
ty nevýbojnosti tak nyní cítají
již 13 státu.

o

Zednári pro zmrzacené dítky.

Pres milion dolaru bude le-
tos venováno na orthopedické
lécení zmrzacených dítek v 15
nemocnicích, které ve Spoj.
Státech a v Kanade vydržuje
zednárská organisace Shrine-
ru, jak oznámila rada duverní-
ku techto Shriners hospitals.
Prítomne je v techto nemocni-
cích asi 800 dítek, kdežto dal-
ších 1,800 dítek ceká na u-
prázdnení míst.

Shriners konají schuzi v A-
tlantic City, N. J.

Hrozné bolesti blávy.
Paní Kathie Lammer z Chi-

caga, 111., píše: “Trpela jsem
hroznými bolestmi hlavy a
špatným trávením a nemohla
jsem najiti úlevu. Po krátkém
užívání Dra. Petra Hoboko bo-
lesti hlavy zmizely a je mi od
té doby dobre.” Tento nevy-
rovnatelný bylinný lék jest ur-
cen k povzbuzení pravidelné
cinnosti zažívacích ústrojí.
Pouze místní jednatelé, usta-
novení Dr. Peter Fahrney &

Sons Co., 2501 Washington
Blvd., Chicago, 111., mohou jej
dodávati. advt.
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Proti nadvýrobe.
President ohlásil novou ad-

ministrativní organisaci, jež
má ponekud brzditi tovární
nadvýrobu, aspon do doby, do-
kud nebude zmírnena podstat-
ne nezamestnanost. Za posled-
ních dvou mesícu se prumysl z
cásti povznesl, ale v nenáleži-
tém pomeru ku nezamestnano-
sti.

Proto dle slov presidento-
vých musí se prumysl více po-
drobiti novým zákonum a dle
vyslovených nadejí má se do-
stati práce od ctyr do šesti mi-
lionum mužu.

President Americké Federa-
ce Práce, William Green, se
stavel již pred casem proti to-
mu, aby prumyslu bylo dovo-
leno pracovati po 80 hodin tý-
dne, hlavne v oboru textilním
a zastával názor, že podobne
prehnaná cinnost musí míti za
výsledek nadvýrobu, která za-
viniti muže po case nezamest-
nanost novou.

Zástupci zájmu gumarské-
ho prumyslu se však vyslovili
proti každému omezování do-
by pracovní, zejména pri výro-
be automobilových ráfu. Pra-
covní doba v tomto oboru ne-
mela by býti zkracována, as-
pon ne v nejbližší dobe.

Z jiné strany žehráno jest
na praktiky nekterých závo-
du, jež dávají na trh zboží za
ceny zvýšené, ac bylo toto vy-
robeno pod každou úroven
stlacených delnických platech.
Administrátor provádení pru-
myslových delnických zákonu,
generál Hugh S. Johnson, va-
roval pred novým shroucením
prumyslu a vyzýval, aby zá-
stupci téhož poctive pracovali
s vládou, aby mzdy byly upra-
veny a delnému lidu dána o-
petne príležitost i možnost k
nakupování.

Johnson ve zvláštním pojed-
nání vyvracel nedávno prohla-
šované mínení, že úcelem vlád-
ních prumyslových narízení
jest unionisování práce.

Také odmítal rozširovanou
zprávu, že výhody jež tato na-
rízení skytají jsou jen ve pros-
pech uniového delnictva. Dle
jeho náhledu jest povinností
vlády, aby mereno bylo stejne,
jak delnictvu organisovanému,
tak i neorganisovanému.

“Práce v každém prumyslu
má arci právo na organisování
a kolektivní smlouvy, ale i jed-
notlivý delník má právo umlu-
viti se zamestnavatelem pod-
mínky vlastní. Úcelem naríze-
ní jest zríditi a uchovati har-
monické vztahy, zabrániti pru-
myslovým sporum a trídním
konfliktum”, prohlašuje John-
son.

Johnson výslovne varoval
vudce amerického prumyslu,
aby bud zvýšily platy delnic-
tvu, nebo ocekávali další o-
hromné ztráty poklesem zaká-
zek na jimi vyrábené tovary.

Napadnuv nekalé výrobní
methody, Johnson prohlásil:
“Budeme-li míti príliš mnoho
výroby, místo dostatku nákup-
ní síly, setkáme se s mnoha po-
tížemi. My jsme prišli již ve-
lice blízko ku úplnému shrou-
cení se krátce pred inaugurací
této administrace. My se mu-
žeme dockati jiné krise. Hro-
zím se pomyšlení, co by se sta-
lo v této zemi, kdybychom me-
li jinou podobnou katastrofu.”

—o

Pramen z dob Obcanské války
stále proudí.

“Zázracný” pramen v An-
dersonville ve státu Georgia
stále proudí po dobu 70 roku
z místa v pustine, kde blesk u-
deril do zeme, na níž zástupy
federálních zajatcu houfne
hynuli. Na míste postaven sto-
jí pomník národa. Více nežij
12.000 Severanských vojáku
zemrelo v Andersonville. Smu-
tná historie tato hlásána tisíci
malých náhrobních kamenu na
míste.

Zajatecký tábor obehnaný o-
hradou tísnil v sobe 45.000 za-
jatých vojáku. Mnozí byli zra-
není. O sanitaci tam reci býti
nemohlo. Nemoci šírily se kva-
pne. Jihané ožebracení vydr-
žováním své armády, nemohli
sehnati lékare pro zajatce. I
voda pocala docházeti. Co z
ní zbylo, bylo prosáklé vší mož
nou necistotou.

Bylo to v srpnu. Slunce pra-
žilo na zajatce a jejich jihan-
ské strážce, muže to príliš sta-
ré, aby boj ováti mohli. Všich-
ni trpeli. “Vodu” volali mno-
zí. Nekterí se modlili, jiní
zpívali nábožné písne. Temný
mrak hnal se nad táborem.
Blesk s neho sjel do zeme sko-
rém v samém stredu tábora za-
jatcu. Ze zeme vyrazil pramen
silný dosti pro všechny. Mnozí
se báli, že opet co nejrychleji
vyschne. Voda prýští dosud.
Verní potomci postavili na mí-
ste národní pomník.

Úsporné nakupování potravin.
Píše

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

mesta New Yorku.
V jednom z nedávných clán-

ku této serie uvedli jsme zpu-
sob, jak rozdeliti dolar, urcený
na zakoupení potravin, aby se
zan dostalo rodine toho nejlep
šího. Je vskutku ku podivu,
jak mnoho lidí považuje po-
travu pouze za cosi na utišení
hladu, bez ohledu na to, jaká
je výživná hodnota požíva-
ných pokrmu a jaké jsou poža-
davky jejich organismu. Mno-
zí z techto lidí, kterí pojídají
zdánlive dostatek potravy, tr-
pí ve skutecnosti podvýživou a
nevedí, co jim chybí. Tato sku-
pina lidí je obycejne velmi ná-
chylná k rýme a k jiným cho-
robám.

Peneženka prumerné rodiny
je v posledních letech mnohem
hubenejší, nežli bývala v do-
bách blahobytu, a šetrná hos-
podyne musí proto nejen nále-
žite rozdeliti peníze urcené na
kuchyn, které kupuje. Na pr-
vém míste mezi ruznými dru-
hy zeleniny jsou brambory, ne-
bot jsou nejen zdravé, ale i
levné; druhou volbou zeleniny
je jednak zelí a kapusta, oby-

cejne nej levnejší druh zeleni-
ny listnaté, a jednak taktéž
levná mrkev. Jak zelí a kapu-
sta, tak i mrkev jsou vhodnej-
ší, než cibule, cervená repa,
vodnice nebo astinák. špenát
a jiné podobné druhy zeleniny
jsou výborné a proto je kupuj-
te, kdykoli jsou vám cenou prí-
stupné. Syrové zelí, rajská ja-
blícka, hlávkový salát a okur-
ku mají býti složkou každo-
denního salátu.

Pokud se masa týce, má bý-
ti v léte predkládáno pouze
jednou denne. Levnejší jeho
výseky jsou práve tak výživné,
jako dražší kusy. Hovezí hru-
dí a vubec prední maso hovezí,
skopové nebo telecí hrudí, ra-
mínko nebo krkovicka dají se
pripraviti na ruzné zpusoby.
Vejce jsou dobrou náhražkou
za maso a v dobe, kdy jsou la-
ciné, mají býti predkládána
denne. Ryby jsou na trhu vel-
mi levné a mají se ocitnouti na
jídelním stole rodiny alespon
jednou týdne.

Také máslo není v prítom-
nosti príliš drahé a má proto
býti na každém stole. Sýr a
tvaroh je také velmi výživný,
at liž sám o sobe nebo jako
soucást pripravených s ním jí-
del. Pri stávajících cenách je
sýr a tvaroh nejen jednou z
nejúspornejších, ale i zdraví
nej prospešnejších potravin.
Makarony se sýrem jsou jí-
dlem levným, pri tom velmi vý-
živným.

Jezte též hodne chleba. Vše-
chny druhy jsou dobré, avšak
chléb den starý je lepší nežli
chléb zcela cerstvý. Ve mno-
ha pekárnách mužete koupiti
vcerejší chléb levneji, nežli
chléb cerstve pecený. Potra-
viny, upravované ke snídani,
jsou levnejší, koupíte-li je vet-
ším množství, nežli kupujete-li
je v malých krabickách.

Mléko má býti cástí diety
každého muže, ženy i dítete.
Žádná jiná potravina neprispe
je takovou merou k vybudová-
ní silných kostí a zubu jako
mléko. Každý má piti nejmé-
ne kvart mléka denne. Dobrá
hospodyne neopomene též pri-
pravovati ruzné pokrmy s mlé-
kem.

Mužete-li, predkládejte ke
snídani též ovoce; jahody, ma-
liny, ostružiny, boruvky a ba-
nány jsou nyní na trhu levné,
a žádné ovoce nemuže býti
zdravejší. Ovoce jako desert
pri veceri je mnohem lepší, ne-
žli koláce a jiné sladkosti. _

o
Bývalý šerif vrahem.

Bývalý šerif Venre C. Miller
z North Dakoty a William
Weissman z Kansas City jsou
nyní hledáni po celé zemi jako
vrahové ctyr policistu a tres-
tance, kterí byli zastreleni na
Union nádraží 17. cervna pri
pokusu osvoboditi vezne, kte-
rého policisté vedli. Miller
chtel osvoboditi vezne, Wm.
Nashe, a provedl masakr de-
tektivu když se mu to nezdari-
lo. Riditel policie Reppert
pravil, že Miller je hledán v
nekolika státech pró ruzné zlo
ciny.

o—
Odzbrojovací problém odložen

Vláda Spojených se
prozatím vzdala plánu smeru-
jících k odzbrojení. Odloží
tento problém na podzim.
Zvláštní vyslanec Ameriky pro
odzbrojovací konferenci v Že-
neve, Norman H. Davis zusta-
ne v Americe až do zárí, kdy
dojde též k zasedání Ligy ná-
rodu.

Krajanské z ruzných stran.

Krajan Otto Maruna v
Chicagu byl zabit neznámým
Italem úderem palestrou do
prsou. Ku sporu došlo mezi
cetou míc hrajících mladíku a
kolemjedoucími Italy. Maru-
na se na sporu nepodílel.

Karel Oborný byl zranen na
hlave.

34letý Jak Nemec a jeho
141etý švakr Josef Karpíšek,
oba z Clevelandu, utonuli pri
rybarení v rece Waldhonding
nedaleko Coshctonu, kam se o-
debrali, aby ztrávili nekolika-
týdenní prázdniny. Karpíšek
spadl do vody a pocal tonouti.
Švakr Nemec, vrhl se za ním,
aby mu pomohl. Byl tonoucím
uchvácen tak krecovite, že se
nemohl vyprostiti. Oba uto-
nuli.

Z Tábor, So. Dakota, 21
letý krajan Josef Pechouš pri-
šel o život pri neštestí, které se
událo u mostu pres reku James

Pechouš pripravil k odeslá-
ní na trh v Sioux City hovezí
dobytek, který byl dopraven
truckem J. P. Duffka. Truck
rídil Jos. Papík. Josef Pechouš
a jeho 191etý bratr Emil jeli s
nítn. Když pri návratu prijeli
k vzpomenutému mostu, jiný
truck následkem pohyblivého
šterku zatarasil jim cestu a oni
musili sjeti stranou. Duffkuv
truck zasáhl jednu stranu
mustku. Pechouš byl z trucku
vyhozen. Pri tom zasažen ku-
sem železa do pravého oka ta-
kovou prudkostí, že byl na mí-
ste zabit.

Ve West View Parku v
Pittsburgu bude verejná svat-
ba, k níž bude míti každý prí-
stup. Nevestou bude Marie
Velichová z Millvale, predme-
stí Pittsburgu a ženichem F.
Novák,který jí pred rokem vy-
táhl z reky Monongahely,když
se topila. Po štastném zachrá-
není došlo mezi zachráncem a
zachránenou k známosti a ta
nyní skoncí veselkou.

Svatba vyvolala v Pittsburgu!
znacnou pozornost. 19. cerven-
ce bude v parku West View
výlet sdružení obchodníku,
kterí budou zároven svatební-
mi hosty. Obchodníci dají
snoubencum svatební šaty i pr-
steny a také zarízení do trech
pokoju. Není vylouceno, že
jim ješte zaplatí cestu na sve-
tovou výstavu v Chicagu., což
by byla jejich svatební cesta.

Krajané Josef Pikol, Jos.
Miller a Oskar Skrivánek z
Fayfield, Wis., prijeli na ko-
lech do Chicaga z Washington
D. C., kde se nejakou dobu
zdržovali v bonusovém táboru.

Byla jim poskytnuta práce v
lesích poblíž Madison, Wis. Na
své ceste museli zastaviti v
Chicagu. V ceské ctvrti Kali-
fornie zastavili v restaurantu.
Když se najedli, vzpomnel si
Pikol, že nemá cigarety a pro-
to se vrátil do restaurantu, aby
si je koupil. Jeho oba kama-
rádi pomalu jeli napred, aby
se dostali pokud možno nejdrí-
ve do Cicera, kde chteli všich-
ni spolecne prenocovati.

Pikol, sotva že vyšel znovu
z restaurantu, byl zastaven
dvema asi 351etými muži, kte-
rí jej prinutili k vydání celého
jeho jmení $6, jež mu melo vy-
staciti až do skoncení cesty.
Prohledávali i jeho malá zava-
zadla a když nic nenašli, odrí-
zli jeho kufrík, upevnený ve
predu kola a pres protest kra-
januv, že tam má jen vojenské
listiny a nejnutnejší veci, mu
jej odnesli. Chteli mu vžiti i
kolo. Behem krátké rozmluvy
mezi lupici vedené, všiml si
Pikol, že jeden z nich oslovil
druhého “Franto” a proto na
ne zacal cesky, ti však mu re-
kli, že neví, o cem vlastne mlu-
ví. Prípad byl oznámen na po-
licejní, stanici. Tajný Vítek slí-
bil legionári krajanovi, že uci-
ní vše, aby aspon listiny vojen-
ské mu zpet dostal.

Vítek držel slovo. Zatkl dva
výrostky, kterí jsou z cinu po-
dezrelí. Jsou to František Ble-
ha a J. štýbr. Zatcení popreli,
že by se loupeže dopustili, ale
budou konfrontováni s okrade-
ným a pak se ukáže, jestli se
cinu dopustili nebo ne.

—Ve Sranton, Pa., Marie
Vojtová se stala obetí automo-
bilu. Ona, její manžel, 161etý
syn a 141etá dcera vydali se
autem do Port Chester, N. Y.,
kde chteli ztráviti 4. cervenec,
u svých prátel. U Bartonsville
mezi Scrantonem a Strouds-
burgem dostal se jim do cesty
neztotožnený autoista. Vojta
musil stociti auto náhle s dlaž-
by. Auto vrazilo do sloupu,
trikrát se prevrátilo a všichni
ctyri byli poraneni.

Pri koupání Petr Tirpak,
slovenský krajan, utopil se v
rece Ohio nedaleko Pittsburgu

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

Všecky okružní lístky

V nedeli, 16. cervence
$2.75 PHILADELPHIA
$2.50 WILMINGTON

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, 22. cervence
$12.50 CHICAGO
Spattre Století Pokroku. 50
mil jízda ukázky v Chicagu.
Vstupné do Výstavy. Pred-
nášky na míste výstavním.
Lístek do stanice $3.50 více.
$16.80 NIAGARA FALLS

16ti-denní výlet
v Pátek a Soboty

14., 15., 28., 29. cervence

V sobotu, 15. cervence
$7.00 BOSTON

V nedeli, 16. cervence
$4.00 RICHMOND

Spatrte Století Pokroku
v Chicagu.

Snížené okružní jízdné a
výlohy.

Nízké okružní lístky ku kon-
ci týdnu do všech stanic,

V Clevelandu 341etý kra-
jan Karel Bláha, který byl zje-
dnán, aby nedovolil detem kou
pati se v hluboké písecné já-
me, stal se sám obetí koupání
v ní. Vskocil do této jámy, a-
by se vykoupal, pri cemž uto-
nul. '**!*'

V Clevelandu L. Žáková,
46 roku stará o svatbe jejího
syna Adama Žáka z radosti
nad tím, že se její syn žení,
zemrela ochrnutím srdce.

Od 1. ledna prišli již dva-
krát lupici do slovenské pozem
kové úradovny Augustiny and
Fabry spolecnosti v Chicagu.
Vždy ukoristili SI,OOO. Nyní
prišli lupici již po tretí, ale
majitelé byli již na ne pripra-
veni. Tri ozbrojení lupici pri-
šli do vnitr a narídili Dušanu
Augustinymu, spolecníku a
Lawrence Bernsteinovi, za-
mestnanci podniku, aby dali
ruce vzhuru. Rozkazu bandi-
tu bylo vyhoveno, ale Augusti-
ny opatrne šlápnul na schova-
ný knoflík, následkem cehož
bylo pušteno do místnosti zna-
cne velké množství slzotvorné-
ho plynu. Lupici dávící se, da-
li se kvapne na útek.

o

Gangster Sammons zatcen.
V Kansas City, Mo., zatkli

Jámové “Fur” Sammonse, kte-
rý je notorickým chicažským
gangsterem a bývalým trestan-
cem. Cammons mel u sebe
$8,500, znacné množství kle-
notu a nabitý revolver, když
jej agenti zatkli, jakmile vešel
do domu, na který dávali po-
zor. Agenti pátrali po gang-
sterích, kterí asi pred mesícem
zabili na ulicích Kansas City
ctyri policisty a vezne. Nácel-
ník detektivu Shoemaker je
presvedcen, že by mohl býti
Sammons jedním z vrahu poli-
cistu, protože je ve strílení ze
strojní pušky velmi zrucný.
Sammons byl propušten z káz-
nice v Joliet na podklade pro-
hlášení o habeas corpus, jež
bylo udeleno obvodním soud-
cem Shurtleffem z Marengo,
když byl pred tím již jednou o-
svobozen za podobných okol-
ností, ale na rozkaz nejvyšší-
ho soudu byl znovu uveznen.
Pred nejvyšším soudem se nyní
nalézá odvolání ohledne roz-
hodnutí soudce Shurtleffa. Po
Sammonsovi, který si odpyká-
val v Joliet trest vezení pro
vraždu, pátrají též úrady z
Baltimore, protože byl ztotož-
nen jako jeden z banditu,
kterí tam pred nekolika roky
provedli loupež v Sonneborno-
ve továrne.

s_ o

Obetí tance.

V Barrison, Minn., 121etá
dívka indiánského kmene
Chippewa po témer 12hodino-
vém nepretržitelém tanci pri
indiánské oslave amerického
dne Neodvislosti zemrela. Dív-
ka se jmenovala Louise Pal-
mer. Byla postižena ochrnu-
tím srdce, když vystoupila ze
stanu, v nemž nekolik hodin
po dlouhém tanci odpocívala.
Na slavnostním tanci podílelo
se nekolik set Indinánu kmene
Chippewa.


