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Vládní pokladna $13,750,000
z dane z piva.

Od pocátku dubna t. r., kdy
re pocalo s prodejem silnejší-
ho piva, nežli bylo dovoleno
podle drívejšího zákona, na-
t tal do federální pokladny prí-
liv penez na dani za toto pivo.

Tím se tedy splnila predpoved
v demokratické platforme, že
i ozumnou úpravou Volsteado-
\ a zákona o prohibici pomuže
re také vládní pokladne.

Z nového piva, jehož obsah
alkoholu je zákonem omezen
na 3.2% podle váhy a na 4%
podle objemu, platí se federál-
ní vláde $5 ze sudu. Podle ú-
redních císlic, uverejnených,
prinesla tato dan federální po-
i ladne jedine v mesíci cervnu
t. rl obnos $13,750,000. Jsou
to poplatky jak za pivní taxu,
aak i od pivovaru za licenci k
\ arení a od obchodníku za li-
cenci k prodávání piva.

o

Pšenicný poplach prehnaným.
Pšenicné žne v stredním Ili-

nois pokracují velmi rychle.
Podle posledních zpráv lze o-
cekávati vetší sklizen a lepší
jakost, nežli jak z pocátku
strašili. Výnos po akru se po-
hybuje od 15 do 40 bošlu. Pri
zkouškách se ukázalo, že buši
zrní váží od 55 do 63 liber,
kdežto zákon pro buši pšenice
stanoví jenom 56 liber.

Mlýny a elevatory s dosta-
tecnou prostorou ve svých skla
dištích skupují pšenice hned
po sklizni a nabízejí slušnou
cenu podle trhu. Mnoho far-
máru však je nakloneno tomu,
uschovati pšenici na pozdejší
dobu, ackoli jiní zase prodáva-
jí zrní hned, jakmile je vymlá-
tí.

Petihodinový den blíže.
Profesor Hatton z North

Western university prohlásil:
Petidenní pracovní týden se u-
skutecní v brzké budoucnosti
a jiste že bude ohromnou so-
ciální vymožeností doby.

Managerský systém je stále
ješte nejideálnejší formou
mestské vlády.

Osmnáctý dodatek bude od-
volán.

To jsou nejhlavnejší body
prohlášení, jež ucinil dr. A. R.
Hatton, bývalý radní a autor
managerského systému, který
prestal v Clevelandu existovati
pred dvema roky, kdy byl na-
hražen volbou mayora.

o

Poláci do Ameriky.

Z Gdynia, Polsko, polský
parník “Pulaski” odplul do
New Yorku maje na palube
206 Poláku, pasažéru.

Post pristál v New Yorku pred
casem dvou hodin.

Wiley Post, americký vzdu-
choplavec, sestoupil se svým
monoplánem “Winnie Mae”
na pole vzduchoplavecké sta-
nice v New Yorku v 10.59 v
noci v sobotu po dokoncení své
rychlé vzduchoplavby kolem
sveta. Docílil nejvetší rychlo-
sti, jaká kdy dokázána byla v
pokusu podobném.

Rodilý z Oklahomy poslední
oddíl cesty vykonal z Edmon-
ton, Alta, v Kanade, tak rych-
le, že pristál v New Yorku o
dve hodiny dríve nežli tam o-
cekáván byl. Plavbu tuto 2,-

200 mil dlouhou vykonal v je-
nom málo vetší nežli 13 hodin.

Rekordem svým predelal re-
kord docílený Postem a Harol-
dem Gatty roku 1931 o 21 ho-
din dríve.

Na 25.000 osob shrnulo se
na letišti, aby byli svedky epo-
chálního letu tohoto.

Anny a Jim Mollison, an-
glictí vzduchoplavci, narazili
svým aeroplanem do barin hra
nicících s Bridgeport vzducho-
plaveckou stanicí asi 60 mil od
New Yorku. Cílem letu jejich
z Anglie byl New York.

“Byl jsem tak unaven, že
jsem nevedel, kam se snášíme,
rekl kapitán Mollison, když
došlá mu zásoba gasolínu pri-
nutila jej ku pristání.

Dále udal, že let byl obtíž-
nejším nežli predpokládali.
Vetry byly jejich protivníky.

Byli jenom lehce poraneni.
Mollison se svojí manželkou

prijeli v pondelí do New Yor-
ku na jiné vzducholodi. Ne-
kolik tisíc osob privítalo je.
Oba meli ješte na sobe obvazy
na poranení pri pádu aeropla-
nu jim zpusobených. Vzati
byli do hotelu u Central Parku,
kde hodlají se delším odpocin-
kem zotaviti.

Usmrtil policistu. Strelen zrí-
zencem soudního domu.

V kriminálním soudu v Chi-
cagu v pondelí vytrhl se z mo-
ci svého strážce bandita, John
Sheck. Dvema ranama z re-
volveru skolil policistu, Johna
Sevicka prchaje z budovy.
Když koule pocaly lítati a na-
rážeti do dverí úradovny a prí-
tomní vrženi byli v paniku,
bailiff, Jack Kavanaugh, cho-
pil revolver klesajícího policis-
ty a rozbehl se za prchajícím
banditou. Strelil jej dvakráte
do zad, vzdor tomu tento utí-
kal dále. Na dolejším poscho-
dí vyskocil proti nemu klerk.
Bandita namíril nan a spustil
kohoutek. Ráno selhala. Ban-
dita klesl na podlahu asi smr-
telne zranený. Spolu s ním u-
daný Carl Grundhoefer utíkal
s ním. Tento ozbrojen nebyl.

Sevick, 32 roku starý, je pá-
tým policistou, který usmrcen
byl behem mesíce pri konání
povinnosti své. Zbran Shecko-
vi byla asi tajne dána nekoli-
ka okamžiku pred pokusem
sensacního úteku. Po strelbe
dvére budovy byly rychle za-
vreny a sestra bandity, jež
snad revolver mu propašovala,
zatcena. Banditou souzen bý-
ti mel pro prepad Niles Center
banky v dubnu. Pred nekolika
týdny, když držán byl v detek-
tivním oddelení, vytrhl revol-
ver detektivu a strelil jím to-
hoto.

Proti prohibici.

Tennessee se stal 19. státem
rozhodnuvším se pro odvolání
prohibicního dodatku, ale po
urputnejším odporu suchých,
než se až dosud delo v státech
jiných.

Stát Oreogon na základe
výsledku stál se 20. státem pro
ti prohibici.

Slovaktown u Stuttgartu,
Oklahoma, mesto založené Slo
váky, odevzdalo sto procent
hlasu pro zrušení prohibice.
Bylo odevzdáno 170 hlasu.

o
Travicka.

V Salem, Mass., Jessie B.
Costello, 32 let stará matka
trí detí je obžalována že své-
ho muže otrávila. Motivem k
cinu byla láska k jistému poli-
cistovi a pojistka jejího muže
na SSOOO.

William Costello, požární
kapitán, byl nalezen mrtev ve
svém domove v Peabody,
Mass., dne 17. února. Vdovai
po nem byla zatcena o mesíc
pozdeji.

o

Usmrcen bodnou ránou ve
vezení.

281etý Anthony Napoli z
New Yorku, bodnut byl v so-
botu v holicské dílne Sing Sing
žaláre. Odeprel udati, kdo jej
bodl.
V pondelí v nemocnici zemrel.
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Pokus únosu.
Ve Filadelfii pozemkový ob-

chodník, 561etý Frank A. Mc-
Clatchy byl dvema muži vlá-
kán do prázdného domu, kde
se pokusili o jeho unešení. Na
pádený, ac vážne postrelen se
postavil banditum na odpor,
tak že tito uprchli. Dle policie
mel býti unešen vlastne jeho
bratr, 581etý John H. McClat-
chy a vydán teprve po složení
výkupného.

Oba muži predstírali koupi
opušteného domu. McClat-
chyho uchopili na schodech a
snažili se spoutati jeho ruce na
zádech. “Budte tichý a dobre
vše dopadne,” pravili. Prepa-
dený se však útocníkum vyrval
uderil jednoho do nosu, kdežto
druhému uštedril kopanec, na-
cež byl jedním z mužu strelen.

John McClutchy, jemuž tato
akce vlastne patrila, zbohatl
znacne za rozprodeje ulicních
alotmetu.

Dva hoši zabiti výbuchem.

Dva hoši byli zabiti a jeden
prišel o zrak a byl vážne popá-
len pri výbuchu 50-gallonové
prázdné nádrže, když tato ex-
plodovala v Youngstown, O.

Patnáctiletý Walter Engel
zemrel o pul deváté vecer a še-
stiletý Josef Olieo k pulnoci.
Bratr posledního, sedmiletý
Frank, prišel o obe oci a byl
rovnež popálen smrtelne. Pat-
náctiletý Donald Seliga, který
byl s nimi, byl popálen na no-
ze a jeho otec, Edward, na ru-
kou a ramenou, když se snažili
rukama uhasiti plameny na ne-
štastných obetech.

Hoši nalezli plechovku za
garáží Seligova domova, kde si
hráli. Jeden z nich prišel na
nápad, aby ji otevreli. Odšrou-
bovali zátku. Jeden z hochu
rozžehl sirku a vhodil ji do ná-
drže. Okamžite vyšlehl vysoko
plamen a následoval výbuch,
který mel tak hrozné konce.

Po rozvodu svatba.
V Burlington, lowa, pred 5

dny rozvedený od své manžel-
ky Elliott Roosevelt, 221etý
syn Franklina D. Roosevelta,
presidenta Spoj. Státu, byl sez-
dán s 231etou Ruth Googins, z
Fort Worth, Texas. Oddavky
byly v dome nevestina strýce
Geo. C. Swilera. Pouze clenové
této rodiny a nej bližší prátelé
byli prítomni. Oddavky pro-
vedl Dr. Naboth Osborne, bý-
valý pastor kongregacního ko-
stela v Burlington. Snoubenci
prijeli z Chicaga. Po oddav-
kách vydali se na svatební ce-
stu na-západ.

o

Drogy v hadrech.
V Hoboken, N. J., bratrí

Lorri a Anthony Damato jsou
ve vezení na obžalobu z pašo-
vání a spiknutí se k nezákon-
nému obchodu s narkotiky. Po-
licie a federální agenti hledají
tretího muže, který je do veci
zapleten. K zatcení došlo,
když v zásilce starých hadru,
urcených jedné papírne v Pa-
terson, byla nalezena zásoba
roztrídených narkotiku v cene
SIOO,OOO.

Farmári omrzlý v cervenci
nohy.

V Richland Centre, Wis.,
farmár Roy Eving byl bos,
když dostavila se silná vetrná
boure s velkými kroupami a
prehnala se pres farmu, pobo-
rivši dve stodoly a zdivocivši
krávy a kone. Farmár byl tak
rozcílen, jak vypravuje, že po-
bíhal sem a tam, aniž by si
vzal boty. Pracoval hodinu a
pul, aby dobytek opetne uchlá-
cholil, a škodu napravil. Pak
shledal, že mu omrzlý nohy.

o
Automobilové neštestí mayora.

Tri osoby byly zabity neda-
leko Winchester, Ind., když
automobil vlastnený mayorem
Rosswell O. Johnson z Gary,
Ind., vrazil do auta, rízeného
Georgem Tannerem, 49 let sta-
rým.

Tanner, Frank Rex, 51 a je-
ho paní 49 let stará, byli zabi-
ti. Johnson a jeho paní byli
lehce zraneni, jejich syn Ri-
chard, který rídil automobil,
byl porezán sklem.

o
Bídacka.

Alice Ames Purvis, 38 let
stará, najala Louis Richardso-
na, 18 let starého cernocha, a-
by utopil jejího muže v rece
Pearl nedaleko jejího domova
v Bogaluse u New Orleans.
Richardson byl zatcen krátce
po utonutí Purvise pri rybare-
ní. cernoch se priznal, že sho-
dil Purvise z lodky do vody, se-
le pravil, že tak ucinil na žá-
dost jeho manželky, která mu
slíbila za to odmenu.

Zaplatila obetavost smrtí.
V Bismark, N. D., Ruth

Breslin, 211etá, prišla o život
když se pokoušela zachrániti
dve kamarádky tonoucí v rece
Missouri. Obe dívky, jedna 14,
a druhá 151etá,rovnež zahynu-
ly. Devcata neznající plovat,
skocila s pískového nánosu do
hloubky 16 stop.

o
Zatcení Americané pod záru-

kou.
Pet Americanu v Palma o-

strov Malorka uveznených pro
domnelé napadení španelské
stráže za v hotelu povstalé
hádky a po nechaných šest týd
nu ve vazbe, byli po zakrocení
americké vlády propušteni na
svobodu po složení soudních
záruk.

o
Zabit bleskem.

401etý Chaster Lee, vlastník
ranche, byl zabit bleskem v
Panaca nedaleko Caliente, Ne-
vada. Nekolik bloku od mí-
sta, kde byl Lee usmrcen, byli
dva jeho bratranci, Will a
Frank Lee tímže bleskem o-
mráceni. Po bouri následova-
la prutrž mracen, která znici-
la úrodu a zatopila radu oby-
dlí.

o-

Demonstrace.
V Clevelandu 160 policistu

ozbrojených slznými bombami
obušky a hadicemi, snažilo se
rozehnati dav lidu, který házel
po nich cihlami. Místem sro-
cení lidu byla Lardet ulice a
boj trval celé ctyri hodiny.

Ctrnáct osob bylo zraneno v
prubehu šarvátky, k níž dalo
podnet vypovezení jistého ma-
jitele domku.

o
Governéri hlasovali pro pod-

poru presidentovi.
Governéri mnohých státu A-

merických shromáždení v kon-
ferenci v Sacramento, Kalifor-
nia, v pondelí hlasovali pro
“plnou a skutecnou podporu”
presidentových pokusu v pro-
vádení programu národního o-
brození. Presidentu zaslán byl
telegram.

o
Zatykac na nedbalého farmáre

Ve Fisher, 111 státní inspek-
tor v oddelení pro vyhubení
bodláku na farmách, vydal za-
tykac na Rudolfa Muhlmana,
mayora ve Fisher, Muhlman
jest obvinen, že neposekal ka-
nadský bodlák na své farme
nedaleko Fisher. Trest na ten-
to prestupek jest pokuta od
$lO do SIOO.

Bohác sebevrahem.
Ve Wichita, Kan., M. W.

Moore, zámožný kanadský o-
lejár a prítel aviatiky, se za-
strelil následkem chatrného
zdraví.

o
Matka.

V Blair, Nebraska, bylo po-
hrbeno nemluvne, jehož mat-,

kou je 181etá Maymond T. Re-
yes. Nemluvne zemrelo v ne-
mocnici v Omaze. Jeho matka
nesla je v nárucí z Omahy až
do Blair aby mohlo býti pohr-
beno. Z Omahy do Blair jest
18 mil.

o

Soudce.
V Portsmouth, 0., Horace

L. Smáli soudce municipálního
soudu, byl pokutován SIOO a
nahražením útrat, když porota
jej uznala vinným z opilství.

o
Lupic zastrelen.

V Los Angeles, pri prepadu
odbocky Nationa
banky, policie usmrtila jedno-
ho lupice a druhého smrtelne
poranila.

o
Vrah dívky odsouzen.

Ve Philadelphia, Pa., Ri-
chard “Gig Slim” Bach byl od-
souzen pro vraždu k smrti.
V lednu zavraždil 181etou Rose
McCloskey ve Fairmount Park.

• o

Olej lacinejší než voda.
V Petrolejárské oblasti Per-

mian, Texas, je stále ješte ole;
lacinejší nežli voda. Sud vody
z Alpíne prodává se po sl. Suc
surového zemního oleje prine-
se jen neco málo pres 50 centu.

o

Vyhrožovala únosem.
V New Yorku Marion Har-

ris byla odsouzena na dobu od
šesti mesícu do trech roku pro
vyhrožování únosem. Odsou-
zená posílala svému zamestna-
vateli anonymní dopisy, ve kte-
rých žádala $20,000 s vyhruž-
kou, že nebude-li její žádosti
vyhoveno, že unese jedno díte
svého zamestnavatele.

Proti nezamestnanosti.
Spolkové podniky programu

verejných prací, jichž úcelem
je poslati zpet do práce ales-
pon 1,000,000 mužu, a to drí-
ve než nastane zima, zahrnují
výlohy $600,000,000 ze dvou
bilionu. Jiné federální projek-
ty mají státi další $1,300,000,-
000.

V projektech je zahrnuto
$238,000,000 na námorní kon-
strukce ; kasárny pro armádu
a námornictvo; zrízení a zlep-
šení prístavu, a pro kontrolu
oovodní, v cene mnoha milionu
dolaru. Dále se mají dokonci-
li ruzné podniky, na kterých
)yla zastavena práce násled-
kem nedostatku fondu, a pro-
vésti mnohá jiná velká zlepše-
ní. Podniky budou zrizovány
pod dozorem asi 80 vládních
úradoven, pro jichž služby bu-
dou urceny. Všecky podniky,
které skýtají možnost okamži-
tého zamestnání velkého poc-
tu mužu, dostanou prednost.
V tomto ohledu vláda tlací do
popredí zejména podniky ná-
morní.

Rozvinutí národního silnic-
ního systému, v cemž budou
zamestnány tisíce, spotrebuje
$400,000,000 z povolené sumy.
Tento obnos byl zaznamenán
v pokladne obrozovacího aktu.
Dalších $50,000,000 bude ve-
nováno na cesty v národních
parcích, lesích a reservacích.

o
Úmrtnost poklesla.

Vzdor depresi úmrtnost ve
Spojených Státech je na nejniž
ším merítku v celých jich deji-
nách, podle zprávy Dra. Mil-
forda Barnese z departmentu
vnitra. Dr. Barnes pricítá níz-
kou úmrtnost poražení hlav-
ních nakažlivých nemocí ve-
dou, príznivým pomerum po-
casí, zmenšené príležitosti ku
obžerství a opilství, úbytku
smrtí úrazy, a zmenšené plod-
nosti detí. Influenza byla je-
dinou všeobecne rozšírenou na
kažlivou nemocí, pravil Barnes
a to jen v mírném rozsahu. Ú-
bytek smrtí úrazem se pricítá
tomu, že v prumyslu je zamést
náno méne osob, a také auto-
mobilu tolik nejezdí.

Loupeže.
First State banka v Sommer-

setu, Texas, byla oloupena o
S4OOO dvema lupici.

Pet mužu, z nichž jeden
nesl strojní pušku, zmocnilo se
$1,500 pri oloupení First Na-
tional banky v Dundee, Illi-
nois. Lupici ujeli v automobi-
lu. Jeden z banditu zustal v
automobilu, kdežto tri vešli se
strojní* puškou do banky. Pá-
tý lupic zustal venku na stráži
a ohrožoval kolem jdoucí chod
ce. Zamestnanci banky byli
prinuceni lehnouti si na podla-
hu, po cemž se bandité zmoc-
nili penez a ujeli. Panuje pre-
svedcení, že banka byla prepa-
dena bandou banditu, která o
neco dríve oloupila doutníkár-
ský obchod v Rockford o S6OO.

o

Milionár unesen.
Po boji strojní puškou se

strážci zákona v Tenkaw une-
sli únosci Charles F. Urschela,
milionáre z Oklahomy mesta a
zmizeli se svou obetí do pus-
tých koncin Oklahomy.

Když zajali milionáre v je-
ho palácovém príbytku kde
hrál karty se známými, únosci
vzali s sebou Walter R. Jarret-
ta, jiného bohatého olejáre, a-
však propustili jej na svobodu
s narízením, aby sehnal výkup
né $300,000.

Jeden ze dvou únoscu je
znám. Ackoliv úrady nechte-
ly prozraditi jeho jméno, bylo
udáno, že je hledán v nekolika
státech pro vyderacství.

o

Utonuli.
Dva synové manželu Koub-

kových z Berwyn, Chicago, u-
tonuli ve Fish Lake, blíže La-
Porte, Ind. 181etý Oldrich se
snažil zachrániti Jo-
sefa, když tohoto zachvátily
krece. Zahynul i s ním.

Robert W. Lavicka prišel
o život, když se snažil zachrá-
niti tonoucí dívku z jezera Mi-
chigan, Chicago.

o

Majitel poolroomu zavražden.
Sam Gilloti, majitel pool-

roomu v Des Moines, který byl
stlucen a postrelen tremi mla-
distvými bandity, zemrel ná-
sledkem ran jím utrpených.
Willard Cooper, 201etý, Rex
Reynolds, 20, a Fred McDo-
nald, 24, všichni z Des Moines,
se priznali k prepadení Gillo-
tiho. Cooper nan vystrelil, Rey-
nolds jej uderil pažbou revol-
veru a McDonald cekal s auto-
mobilem na své druhy venku.

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

Všecky okružní lístky
V nedeli, 30. cervence

$3.50 PHILADELPHIA
$2.50 WILMINGTON

Každou Sobotu a Nedeli
sl-25 WASHINGTON

V Pátek a Soboty
2 neb 3 dny

All-Expense Tours
$10.50 a výše

ATLANTIC CITY
Dle vybrání hotelu

V nedeli, 6. a 20. Srpna
$2 75 ATLANTIC CITY
$16.80 NIAGARA FALLS

16ti-denní výlet
v Pátek a Soboty

28. a 29. cervence
11. a 12. Srpna

Spatrte Století Pokroku
v Chicagu.

Snížené okružní jízdné a
výlohy.

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

Pivo pomáhá.
Ve státu New York od lega-

lisování piva sládkové koupili
132 nákladních trucku asi za
$350.000.

.—J Clinton, S. C., správa
sirotcince Thornwell oznámila,
že odmítne podporu od státu,
která by pocházela z výnosu
pivní dane. ústav hostí 375
sirotku.

o

Pivní válka.
V Point Marion, Pa., obecen-

stvo bylo nadšeno pivní válkou
mezi prodavaci. Cena za lá-
hev spadla z 15 centu na tri za
ctvrták.

V opilosti.
Ve Wahoo, Nebraska, Cur-

tis Wood, 501etý mladík udal,
že on i otec pili koralku, a
když se odebral na lože, že sly
šeljak otec mumlal, že zabije
každého v dome, celkem tri o-
soby. Mladý Wood pravil, že
pak šel do kuchyne, vyrval ot-
ci rucnici a zastrelil jej.

o
Zranen pri práci.

Frank Sukovatý, 551etý ope-
rátor obilního elevatoru ve
Swanton, Nebraska, byl vážne
poranen pri práci. Prevážel v
elevatoru pšenici automatic-
kým strojem, pri cemž byl za-
chycen do remenu a poranen.
Lékar v nemocnici zjistil, že
mu byla proražena levá plice,
nekolik žeber zlomeno, levé
rameno vymknuto. Vedle to-
ho utrpel nekolik dalších ran.
Lékari uznali stav jeho za kri-
tický.

o
Zvonem zachránen.

V Jamestown, Pa., ranený
nemocí, když pracoval na zvo-
nici chrámu ssv. Petra a Pavla,
Tomáš Sullivan, 621etý, se chy-
til za provaz ku zvonu, když
padal. Zvon zacal zvoniti.
Zrízenec na fare zpozoroval
zvonení v jinak neobvyklé ho-
dine a šel vyšetrovat.

o

American zatcen v Nemecku.
Americký student z Brook-

lynu, Walter Orlov v Grief-
waldu pred týdnem zatcny,jest
žalován pro velezradu, které
se mel dopustiti podporováním
komunistických akcí v Neme-
cku. Vláda odeprela Orlova
deportovati pred dokonaným
procesem.

o
Kosciuszkovy známky.

Na oslavu 150. výrocí pripu-
štení k americkému obcanství
generála Tadeáše Kosciuszko,
polského vlastence, jenž se vy-
znamenal za revolucní války,
poštovní odbor vydá zvláštní
5c známky.

o

Klamal se.
U klempírského mistra Vo-

biše v Kumžaku byl zamest-
nán jako pomocník Alois Brt-
nický, který o sobe tvrdil, že
na neho nepusobí elektrický
proud. Když opravoval na
streše jednoho domu v Kumža-
ku, pres níž vedou dráty elek-
trického vedení, žlaby, chtel
pravdepodobne na tomto vede-
ní vyzkoušet okolnost svého te-
la vuci elektrickému proudu a
dotkl se drátu. Dostal silnou
elektrickou ránu, po níž spadl
se strechy a rozbil si lebku.
Skonal za nedlouho po dopra-
vení do jindrichohradecké ne-
mocnice.


