
President zamítl návrh peti
governéru.

Pet guvernéru stredo-západ-
níeh státu se do Washingtonu
vypravili za úcelem, pohnouti
presidenta k nejaké akci na
odvrácení katastrofy v jejich
státech. Více než s presiden-
tem radili se se sekretárem or-
by Wallacem.

Guvernéri položili lhutu tri-
ceti dní, do nichž by mel býti
jejich návrh uskutecnen. Do té
doby by mela vláda provésti
reformy, které by znamenaly
upravení cen farmárských plo-
din a zcela nový porádek na
farmách, kde by se každém ur-
cilo, jak má pracovati a kolik
plodin prodávati.

Tyto návrhy byly ponekud
zmeneny. Vláda mela stano-
vití minimální ceny na pšenici,
kornu, hoveza veprový doby-
tek, mléko a máslo. Každému
jednotlivému farmári se melo
prísne vyhraditi, kolik z techto
vyhražených plodin smí uvésti
do trhu. Má se to vypocítat
podle produkce dosavadní. Ty-
to plodiny smí od farmáru ku-
povati a dále do trhu uvádeti
jen lidé od vlády licensovaní,
kterí mají podléhati prísnému
dohledu, aby se ceny udržely.
Guvernér Olson z Minnesoty,
mluve za ostatní, vyslovil se:
“Pouhou dohodou se tato težká
otázka nevyrídí. Zde se musí
poslouchat a rídit se rozkazy.
Vláda již dnes jistý program
má, ale v tom spoléhá príliš na
dobrou vuli a spolupráci. Já na
príklad vím, že v mém státu,
kde se mnoho farmáru vláde
upsalo a snížení slíbilo, vype-
stuje se v príští sezóne více pše
nice než loni. Oto se postara-
jí, kdož se nepodepsali a kterí
budou z toho chtít težit. Náš
program jest lepší nežli vlád-
ní.”

Z Bílého domu bylo ozná-
meno, že pres. Rosoevelt návrh
peti guvernéru na úpravu far-
márských cen zamítl.

Vláda byla že jest
program guvernéru príliš dra-
hý a bylo by k jeho vymáhání
treba mnoho úredníku. Nedá
se vynucovati a vzbourí se pro-

ti nemu mnozí konservativní
farmári, zvyklí pracovati po-
dle svého a si nedají po-

roucet. Zarucení cen by prý
stálo vládu biliony dollaru.

Plány a skutecnost.
Zatím co vláda pripravuje

na príští rok program umenše-
ní výsevu, vzniká jí nový pro-
blém,jak se postarati o lidi,kte-
rí zpusobem tím prijdou o prá-
ci. Ackoli takoví lidé budou i
na severu na polích pšenicných
bude jich nejvíce na jihu mezi
bavlnári. Jedná se tu o nájem-
níky, kterí platí z nájmu hoto-
vými, i o tak zvané podílníky,
share-holders, kterí se s maji-
telem pudy delí o výnos z úro-
dy. Na jihu muže to býti ne-
jakých 200,000 rodin, které
budou vypuzeny z pozemku a
zbaveny výživy. Z tech mno-
ho, aspon 80,000, pripadne na
stát Texas.

Jak známo, ucinila vláda o-
patrení, aby asi 15,000,000 a-
kru bavlnárské pudy zustalo
príští rok neosázeno, bude za
to platit od $2 do sll za akr,
podle výnosnosti pudy. Záko-
nite muže vláda platiti jenom
majitelum pudy, nikoli tem,
kdož ji mají pronajatou. Ná-
jemníci a podílníci prijdou pri
tom zkrátka, nebot majitel
farmy nechá ležeti ladem jen
pudu nej horší, totiž tu, kte-
rou dosud pronajímal, co je
lepšího, bude osazovati dále.

Vláda ovšem se musí o tyto
lidi výživy zbavené nejak po-
starati. Jedním plánem jest,
usazovati je na pozemku, jehož
byli zbaveni, kde by však ne-
smeli pestovati bavlnu, nýbrž
obilí, zeleniny a jiné, ceho k ži-
vobytí potrebují. Však maji-
tel pozemku, i když jej vláde
pronajme, dosud podrží vlast-
nická práva na nem a muže
rozhodovati o tom, co se na
nem pestovati smí a co nesmí.
Jiste nedovolí pestování toho,
co by nejakým zpusobem záj-
my jeho farmy poškozovalo.

Myslí se, že obtíže tyto mu-
sí se rešiti dle potreb místních,
v každém prípadu jinak. Po-
mer mezi majitelem farmy a
nájemníkem bývá rozdílný a
nedá se na to stanovití jednot-
né pravidlo. V Texasu a Okla-
home ve vetšine prípadu ná-
jemníci odvádejí domácímu z
pudy plat bud v hotovosti nebo
podílem na úrode, jsou tudíž
nájemníky v pravém slova srny
slu. Však ve státech jiných,
hlavne tam, kde mají prevahu
cernoši, jest nájemník spíše
pouhým delníkem. Pracuje na
polích, úroda pripadne majite-
li pozemku, který pak nájem-
níkovi za práci jen urcitý podíl
z toho odevzdá. Takových
cernošských nájemníku jest na
jihu dobrá ctvrtina.

Otázka budoucnosti nájem-
níku, jak opet jiní soudí, jest
ve velké míre prehnána neprá-
teli vládního systému.

Snad dojde na premrštené
platy.

Zkoumáním vyšlo na jevo,
že Eugene C. Grace, predseda
Bethlehem Steel Company,
George W. Hill z American
Tobacco Company, Albert H.
Wiggin z národní banky Chase
v New Yorku a jiní brali po
radu let rocne až pres milion
dolaru, neco jako plat, neco
jako bonusy, anebo jiné prí-
platky za úspech, který pri rí-
zení závodu meli, a pozdeji,
když se casy zhoršily, i za neú-
spech a deficit.

Nyní se provedla celá rada
vyšetrování, zkoumaly se všec-
ky podrobnosti a našlo se mno-i
ho dokladu o tom, že dosavád-
ní vedení obchodu není rozum-
né. Vzdor tomu, že byl ob-
chod v rukou lidí tak vynikají-
cích a tak nesmyslne place-
ných, prišel krach v roce 1929,
a nikdo mu nedovedl zabráni-
ti. Lidé, kterí pozorují výsled-
ky vyšetrování, nabývají cím
dále tím pevnejšího presvedce-
ní, že dosavadní systém byl
chybný a že americký obchod
a národohospodárský život ne-
mel žádného vedení. Lidé ta-
kové vedení ocekávali, ale na
konec se presvedcili, že se o
širší vrstvy nikdo nestará, ale
každý hájí jen svou vlastní
kuži.

Že se širší vrstvy lidové po-
cínají o veci ty starati, doká-
zalo se tyto dny, kdy akcioná-
ri banky Chaseovy zdvihli pro-
test a donutili sesazeného pred
sedu Wiggina vzdáti se pense
SIOO,OOO, která mu byla na do-
životí povolena. Všeobecne se
ocekává, že události tyto nezu-
stanou bez následku a že jak

vláda, tak i verejnost postara-
jí se o to, aby se platy duklad-
ne snížily.

o
Usmrceni pri výbuchu.

V Tiverton, R. 1., tri delníci
byli zabiti a tucet jiných pora-

neno neb popáleno když vý-
buch a požár znicily ohromnou
zásobní nádrž,která bylo zkou-
šena, zda-li nekde neuchází.
Roztržení nového tanku zavi-
nilo výbuchy a ohne, jež zapá-
lily okolní nádrže s gasolinem.

o
Footballový hrác usmrcen.
V Clevelandu devatenáctile-

tý James Blythe z Willoughby
byl usmrcen, když více než 100
stoupencu Mentor a Willough-
by High School footballových
teamu se dalo do rvacky.

Bandita a policie.
V Chicagu Miller, který prý

17. cervna postrílel na nádraží
Union v Kansas City ze strojní
pušky pet mužu, prostrílel si
cestu z pasti, kterou na neho
nastražili federální agenti,
když odpocíval v apartment-
ním hotelu na severní strane.
Prchl v dešti kulí.

Miller byl po dlouhou dobu
spojencem Harven Baileye a
George “Machine Gun” Kelly-
ho, banditu z jihozápadu, kte-
rí byli odsouzeni k doživotní-
mu žalári pro únos Charles
Urschela, olejního magnáta v
Oklahome.

Pred nekolika dny byl sto-
pován. Silná stráž udržována
stále kolem hotelu. V sobotu
vecer nejméne 7 agentu z vyše-
trovací úradovny departmentu
spravedlnosti a 2 mestští poli-
cisté cekali, aby zmocnili se
uprchlíka.

Informátor, který Millera
znal dle videní, byl poslán do
•lobby. Pri odchodu Millerove
mel informátor upustiti svazek
klícu. Pocínání informátoro-
vo mohli pozorovati federální
agenti od vchodu na Sheridan
road i od vchodu na Galt ave.

Bylo asi 9. hod. vecer když
Miller opustil svuj pokoj a šel
dolu do lobby. Klíce byly pu-
šteny. V tom okamžiku bandi-
ta, který byl dríve šerifem v
Huron, S. D., tasil revolver a
dvakrát na informátora vypá-
lil. Netrefil. Pak skocil do
východu na Galt ave.

Strhla se strelba a motoristé
na Sheridan road byli ohrože-
ni. Ve vzdálenosti asi 100 stre
vícu stálo auto. V tom sedela
žena, jež cekala na Millera.
Ten vskocil do káry, která se
rozjela východním smerem.

jeden z agentu namíril
strojní pušku na prchající káru
a pocal stríleti.

Kára dostala se do slepé u-
lice. Miller vyskocil a utekl a
za ním žena. V automobilu
nalezena krev, což by nasved-
covalo, že Miller nebo jeho
švakrová byli raneni. Ani je-
den ani druhý nebyl nalezen.
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Místní Pivovár pomáhá ku Národnímu Zotavení.
The American Brewery, lne., 1700 N. Gay St. nejen že zásobuje Baltimore tím nejlep-

ším pivem, on též podporuje 100 % snahu kterou General Hugh A. Johnson, National Indus-
trial Recovery Administrátor v jeho snažení privésti hledí zpet národní blahobyt.

The American Brewery nejen že podepsal the N. R. A. Kódu hned v cervenci, on též
podepsal The Brewers Kódu a udržuje obojí né pouze v jménu, nýbrž i do poslední písme-
ny, jak dokazují císlice. Osmého cervence pivovar zamestnával 87 delníku s výplatou
$3,064.99 a týden koncící 13. ríjna výplata 283 delníku zvýšená obnášela $9,258.01. Tyto
císlice se nevztahují na úredníky spolecnosti.

Pivovar of the American Brewery byl puvodne založen a jmenován Wiesners Brewery
(Wiesneruv Pivovár) po celé pul století, jeden z nejlepších pivovaru v této cásti zeme.
Starí Baltimorané zajisté se pamatují na Wiesnerovo pivo, které pripomíná je na staré do-
bré casy.

Pod riditelstvím známého John L. Fitzsimana, predsedy, bývalého Wiesnerova Pivova-
ru, byl tento zcela nove vypraven a moderne zarízen a doplnen nejnovejší methodou jaká
jest nezbytná v pivovárnické výrobe, nejlepšího piva, a dnes požívá vehlasného jména, kte-
rýžto vzrust jest nepopiratelne viden v celém meste.

Company nezapomnela na ty,
kdo nemohou platiti vysoké ce-
ny v techto težkých dnech a
pres to jsou oprávneni na stej-
né požitky životní jako jejich
bohatí bližní. Jeden znej vyš-
ších typu vína, šampanské,
platil pred prohibicí za nápoj
vyhrazený jenom bohácum.
Dnešní hospodárský stav a
snížení kupní síla obecenstva
vedla Trinerovu firmu k úsil-
nému bádání a skutecne se jí
podarilo zavesti revolucní pro-
ces do výroby šampanského,
který dovolí firme Trinerove
prodávati menší láhve Trine-
rova Rekay-Sec za 50 centu a
velké láhve Trinerova Cabinet
Mousseux za sl. Každému
bude tudíž možno dopráti si vý
tecné víno šampanského typu,
které dle úsudku nejlepších
francouzských znalcu snese
porovnání s drahým francouz-
ským šampanským. Staré he-
slo Trinerovy firmy “Nejlepší
zboží za rozumné ceny” naby-
lo tím skvelého nového vtelení
v tomto Trinerove šampan-
ském.

Ovšem pro ty, kdo chtejí pu-
vodní francouzské šampanské
a mohou zaplatiti jeho cenu,
bude míti Joseph Triner Com-
pany vždy nejlepší znacky na
sklade.

Poslední sdelení páne Tri-
nerovo, rozbor situace whisky
a ginu jak ve Spoj. Státech,
tak v Evrope, uverejníme prí-
ští týden.

o
Americanka zabita v Palestine.

Mrtvoly Carol Niederge, 25-
leté herecky z New Yorku, a
jejího indického spolecníka
Muhameda Kirmani, byly na-
lezeny blíže Gethsemanské za-
hrady v Jerusaleme.

o
Uhoreli.

V New Yorku vypukl v trípa
trovém dome v brooklynské
prelidnené ctvrti požár pode-
zrelého puvodu. Rychle se ší-
rící plameny znemožnily deví-
ti cernochum, kterí v dome spa
li, útek. Všichni uhoreli. V
budove meškalo dvanáct osob,
z nichž se tri podarilo zachrá-
niti, ale byly velice težce popá-
leny.
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Vinný odborník J. Triner o vin-
né situaci v Evrope.

Náš prední vinný odborník
pan J Triner, predseda firmy
Joseph Triner Company, ná-
rodní výrobci a velkoobchodní-
ci s vínem v Chicagu, rozhovo-
ril se tyto dny o vinné situaci v
Evrope takto:

“Není sporu, že naše Kali-
fornie je požehnanou zemí,
která plodí staré evropské dru-
hy vína s dokonalým zdarem.
Kdežto východne od Skali-
stých hor darí se pouze domo-
rodé druhy révy, Vitis vinifera,
v Kalifornii rodí se všechny

druhu vín úspešne, protože vi-
nice kalifornské se nalézají
mezi týmiž stupni zemepisné
šírky jako vinice evropské.
Proto všechna vína, která se ro
dí v Evrope od severních svahu
údolí Rýna v Nemecku až po

horké pudy francouzského Ji-
hu, darí se i v Kalifornii.

Pres to, že se tedy kaliforn-
ská vína vyrovnají evropským,
jsou zde v Americe nadšení
vinofilové cili milovníci vína,
kterí jsou zamilovaní do pu-
vodních vín evropských, od leh
kých rýnských vín nemeckých
nebo lehkých francouzských
klaretu neb druhu
burgundského až po težká vína
španelského jihu nebo kterí ve-
lebí ceskou melnicinu, až po
težká vína španelského jihu
nebo kterí velebí ceskou melni-
cinu, jiskrná italská nebo jiho-

slovanská vína. S tím nutno
pocítati. Proto firma Joseph
Triner Company neztrácela ca
su a záhy letos poslala své
nakupovace do všech uvede-
ných evropských zemí, proslu-
lých jemnými víny. Tito na-
kupovaci navštívili nej starší a
nej proslulejší sklepy v Neme-
cku, Francii, Itálii, Španelsku,
Portugalsku, Ceskoslovensku a
Jugoslávii a provedli tam veli-
ké nákupy nej vybranejších
vín. Tito nakupovaci zusta-
nou v Evrope a "budou ustavic-
ne doplnovati importované zá-
soby evropských vín v našich
sklepích v Chicagu, takže ti,
kdo milují tato vína a mohou si
jich dopráti, budou vždy ob-
slouženi k nejvetší své spoko-
jenosti.

! Ale firma Joseph Triner

Casopisy vyšetrovány.
Federální tajná služba v

Chicagu a ve Washingtonu vy-
šetruje poburující clánky v
trech cizojazycných casopi-
sech, které otevrene se prizná-
vají k sympatiím ke komuni-
stum. Jsou to: Litvínský den-
ník “Vlnis” v Chicagu; Mor-
ning Freiheit, židovský casopis
tištený v žídovštine v Chicagu
a New Yorku “Trybuna Robot-
nicza”, polský pultýdeník vy-
cházející v Detroit.

Zatím co president Roose-
velt a jeho rádcové jednají o
potrebe a praktických zpuso-
bech spojení mezi 160.000,-
000 obyvateli Ruska a 120,-
000,000 obyvateli Spoj. Státu,
tyto casopisy napadají Roose-
veltuv plán “New deal” jako
zradu na massách lidu a pro-
hlašují presidenta Spoj. Státu
za nástroj kapitalistu.

Casopis “Vlnis”, což v cešti-
ne znací príboj, je nyní fede-
rálními agenty lícen jako je-
den znej zavilejších chicaž-
ských komunistických listu. Je-
ho redaktor V. A. Andrules
jest vinen, že privodil pád Uni-
versal State banky tím, že o ní
rozširoval zprávy, a v srpnu
1932 byl zatcen, že podobné
nepravdivé zprávy rozširoval i
o Keistuto Building and Loan
Association, litvínským výpo-
mocným spolku.

Cíšník vyhrál.
Cíšník Samuel Hoffman z

New Yorku vysoudil $59 na
svém zamestnavateli Eliáši
Zervose, majiteli restaurace
“Zum Hamburger.”

Hoffman žaloval, že za-
mestnán byl u Zervose s pla-
tem $3 týdne. Když v srpnu
Zervos podepsal presidentovu
dohodu, svedek žádal, aby mu
platil sls, jak je stanoveno v
rádu NRA, který podepsal. Za-
mestnavatel odeprel. Hoff-
man pozdeji vystoupil z jeho
služeb.

Grover A. Whalen, admini-
strátor NRA, pravil, že tento
prípad týká se asi 28.00 restau
rantu v meste New Yorku, ne-
rozhodne-li NRA, že zpropit-
né muže býti cítáno jako cást
mzdy.

Obchod a vymáhání N R A.
Americký obchodní svet ho-

dlá pomáhati pri vymáhání
kódu NRA, pokud se týce udr-
žování slušné souteže.

Administrativa Hugha S.
Johnsona, jež jest dnes nej-
mocnejší jednatelnou nynejší
vlády, bude zreorganisována a
pripojena dle všeho jinému
departmentu a její pusobnost
na novou Národní obchodní
komoru prenešena.

Vláda si ale udrží právo ve-
tovati a bude poslední instancí
pri ruzných rozporech. Jinak
povede celou agendu obchod
sám prostrednictvím obchod-
ních sdružení.

President General Electric
Co., hlavní puvodce techto nej-
novejších plánu,Gerard Swope
vylícil všechny podrobnosti na
hromadné schuzi prumyslníku
a obchodníku v departmentu
obchodu a byla mu slíbena po-
moc všech úcastníku v základ-
ních bodech tohoto programu.

Henry I. Harriman, presi-
dent Obchodní komory Spoje-
ných Státu, projevil svuj sou-
hlas a verí, že souhlasiti bude i
sám president Roosevelt, až na
nejaké výminky. Jinak Harri-
man rekl, že mezi obchodníky
zavládla proti provádení pro-
gramu NRA. dosti znacná ne-
spokojenost, následkem nad-
proudkce kdežto nákupní síla
lidu jest dosud neznacná. Ji-
nak doznal že v plánu navrho-
vaném Swopem není niceho,
co by mohlo smerovati proti
delnictvu. Jedná se prý jen o
zavedení jakési samosprávy v
obchodním svete.

o
Proti vysoké dani na lihoviny.

Vudcové kongresu se pripo-
jují ku požadavku pres. Roose-
velta, aby po zrušení prohibi-
ce dan z lihovin nebyla stano-
vena príliš vysobo, tak aby ne-
bylo vyvoláno pokušení ku ho-
linkárství v likérovém obcho-
du. Když president dal na je-
vo, že potreba nového zdroje
daní by nemela býti jediným
rozhodujícím cinitelem pri na-
stávajícím urcování dane z li-
kéru, vudcové kongresu i vlád-
ní úredníci se pripojili k jeho
náhledu.

Kongresník Doughton, de-
mokrat ze Severní Karoliny a
predseda výboru domu na ce-
sty a prostredky, který se sej-
de 27. listopadu, aby se pora-
dil na základe zásad prohláše-
ných presidentem. Dr. Doran
je pro zavedení dane mezi
$2.50 a $3. Dan $3 z galonu
lihovin, která nachází nejvíce
zastancu ve vládních kruzích
by vláde vynesla príjem $240-
000,000 rocne a pozdeji více,
a nahradila by dosavádní dan
která je sl.lO z galonu.

Výbor kongr. Cullena, jenž
sbírá fakta o potrebách po-
prohibicní doby, má predloži-
tí presidentovi príštího týdne
výsledky svého bádání.

o
Vyhlídky.

Lidé, kterí behem léta jakž
takž výživu protloukli, ocitají
se v zime v postavení krutém.
Musí nevyhnutelne býti o ne
postaráno. Celkem se proti
lonské zime pocet tech, kdož
potrebují podpory, málo zmen-
šil. Pocet lidí, loni nezamest-
naných, ale letos pracujících,
není tak velký. Mezi nimi by-
li mnozí, kterí se loni o pod-
poru ani nehlásili. Celkem se
pocítá, že je v zemi na ctyry
miliony rodin, které bude treba
podporovati, to jest približne
osmnáct milionu lidí. K jejich
podpore budou se zase muset
spojití všecky verejné institu-
ce,, od federální vlády až do
pokladen obecních, a hledet to
vydržeti do jara.

Volební stroje napotrebné.
V Pittsburgu, Pa., vyšetrují-

cí výbor rozhodl, aby 1,100 vo-
lebních stroju koupených pro
okres Allegheny, nebylo užito
pri nastávajících listopado-
vých volbách. Nejsou spole-
hlivé. Bylo shledáno, že když
volic mocne zatáhne pákou,
kterou je možno voliti veskrz
stejný lístek, zarízení ve stroji
je porušeno, takže umožní hla-
sovati pro nekteré kandidáty
dvakrát. Okresní správa kou-
pila stroje v roce 1931 za sl,-
000,000 od Poole Engineering
Co. která od té doby ohlásila
úpadek.

o
Šílencem.

V Los Angeles, Kalifornia,
syn generála Pancha Villy.
který byl prohlašován v nekte-
rých zprávách za svého života
šíleným, leží pripoután k luž-
ku v oddelení pro šílené v o-
kresní nemocnici.

Syn Villuv, který svého casu
držel ve své moci polovinu
Mexika, je též šílený.


