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Farmári suchem znepokojeni.
Vedro, které ohrožuje letoš-

ní úrodu zrna a sena v lowe,
donutilo mnoho farmáru, že
porušili pecete na sýpkách cho
vajících kornu uloženou tam
jako záruku za federální pujc-
ky na kornu.

Zprávy, že rada farmáru,
dohánená k tomu zoufalým ne-
dostatkem krmivá pro svuj do-
bytek, porušila federální pece-
te a vzala si tuto “zárucní kor-
nu” pricházejí nyní casto do
státního zamedelského odboru
dle údaju tajemníka Murraye.
Týž varoval farmáre, že tako-
vý postup je nezákonný a spo-
jen s prísným trestem. Jeho
výstraze ale následovala zprá-
va, že farmárská administrace
AAA rozhodla, že v krajích
stižených vedrem, vláda pri-
stoupí na rozpecetení špýcha-
ru pred 1. srpnem, kdy korná
má býti predána vláde ku ú-
hrade pujcek, pak-li tržní cena
nestoupne pres 45c za buši.

Znicení snad dvou tretin ú-
rody krmivá v lowe se nyní s
úzkostí predvídá farmári po
celém státe. Do státního od-
boru docházejí neutešené zprá
vy o nuceném prodávání do-
bytka zpusobeném prudkým
stoupáním cen krmivá do vel-
kých výší.

Tento nedostatek malého
zrna, pravil Dr. Black z korno-
vé sekce AAA, snad asi pove-
de k tomu, že korná pod vlád-
ní pecetí bude navrácena zpet
do domácího trhu. Vláda u-
važuje o upotrebení takové
korný pro úcely úlevy, a je
možno, že ti kterí si na ni vy-
pujcili, budou-li v tísni, ji prí-
padne dostanou zpet.

o
1,200 hladových v Oklaho-

ma City.
V Oklahoma City nezamest-

naní v pátek srotili se v mest-
ském parku. Recníci v jejich
zájmu žádali, aby pro 1,200
mužu, žen a dítek, opatrena
byla potrava a jiné životní po-
treby.

Po 50 minutovém slyšení,
komise oznámila, že do 1. cer-
vence nebude míti prostredku
direktní pomoci, ale slíbila, že
ve zmenšeném množství daro-
vány budou grocerie.
f.v o

Vyhazování penez.

Dr. Arthur J. Cramp z Chi-
caga, riditel úradovny pro vy-
šetrování, napsal v New Yorku
clánek, v nemž praví, že dneš-
ní zákony na potlacení náruži-
vého užívání patentních léku
jsou nedostatecné a nijak ne-
pomáhají. Americké obecen-
stvo vynakládá na patentní
medicíny rocne mezi $360,000,
000 a $370,000,000, cili milion
denne.

Únos kalifornského milionáre.
William F. Gettle, bohatý o-

lejár a majitel uhlodolu, 461e-
tý byl unešen z venkovského
sídla v Arcadia, Kal.,
po pul noci, po skvelé zábave,
porádané v nádherné plovár-
ne v jeho residenci.

Jeden ze svedku vypravuje,
že nekolik dní videl v okolí re-
sidence automobil s illinoiskou
tabulkou, obsazený ctyrmi mu-
ži, takže úrady verí, že zlocin
byl spáchán v tomto povolání
zkušeným gagem. Unešený
jest otcem ctyr dítek.

Když hosté po slavnosti v
plovárne, krome jednoho se o-
debrali domu, odešel Gettle
spolu s J. P. Wolfem do míst-
nosti, aby se vysvékli z koupa-
cího úboru. Objevili se dva
muži s kapesníky maskovaný-
mi obliceji a pistolemi v rukou.
Prepadeným byly spoutány ru-
ce vlastními vázankami. Wolfa
bandité privázali ke stromu a
200 liber težkého Gettlea pre-
nesli po žebríku pres zed a na
hore jej proste shodili na dru-
hou stranu, nacež se zajatcem
ujeli.

Chycení ve svém vlastním br-
lohu, únosci Williama F. Get-
tle padli do moci úradu v pon-
delí. Jejich obet, milionár, za-
chránen byl, aniž by byl došel
nejakého úrazu. Náhlý prepad
policejních a šerifových úred-
níku na malý dum v La Cres-
centa, severne od Glendale,
prekvapil únosce, kterí rozbe-
hli se, aby se uchránili pred ú-
rední mocí. Jeden chycen byl
ihned. Pozdeji chyceni byli trí
jiní a dve ženy.

Z požadovaného výplatného
v obnosu $60.000 nebylo za-
placeno únoscum ani centu.

“To vše zdá se mi jako zlý
sen,” rekl vysílený milionár,
když policie z rukou jeho od-
stranovala spoutání a predá-
vala jej jeho onemocnelé man-
želce a ctyrem dítkám.

“Mojí nejvetší starostí, když
ležel jsem na lužku spoutaný
na rukou a nohou, byla úzkost’
zavinená neprítomností mojí
ženy a dítek.” Rekl, že únosci
se k nemu, dobre chovali.

V sobotu, jak kapitán poli-
cie v Los Angeles prozradil,
policií zaslechnuta byla tele-
fonní rozmluva, v níž mluvcí
rekl: “Noviny vyhlíží prízni-
ve.” To vedlo policii ku po-
dezrení proti obyvatelum a-
partmentu.

Apartment prepaden byl v
pondelí a tri osoby sebrány:
Jimmy Kirk, Loretta Wood a
Joan Burke.

Muž, jenž udal své jméno,
Roy Williams, 301etý a že jest
automobilovým mechanikem zl
Chino, zatcen byl. Policie jest
jista, že on únosci najat byl ja-
ko hlídac.

Larry Kerigan pozdeji chy-
cen byl po úteku svém z domu.
Pak vzat byl Hoyle Seigler.
Kirk byl vudcem bandy.

Gettle nalezen byl v zatem-
nelé svetnici, svázán na rukou
a nohou a tak sesláblý, že sot-
va jiti mohl.

Prepady.
V Chicagu, lupici prepadli

West 31st Street State Bank na
tak zvané “malé jižní strane”,
kde je dosud usazeno neco kra-
janu. Stloukli presidenta 72-
letého Ignáce Chapa (Cápa)
revolverem, když se jim posta-
vil na odpor, a svedli prestrel-
ku s výpomocným šerifem a po
licistou než prchli bez koristi
v automobilu.

V New Yorku, pet ozbro-
jených lupicu v kancelári vel-
komlékárny Seelig Creamery
Corp. prinutilo deset zamest-
nancu spolecnosti ku zdvižení
rukou. Pokladník spolecnosti
musel otevríti pokladnu. Lu-
pici vzali do pytle S6OO na ho-
tovosti a za $20,000 bondu, na-
cež sebehli z druhého patra na
ulici, kde vbehli do taxicabu a.
ujeli. Jeden z kolemjdoucích
zaznamenal císlo taxicabu,
který pak byl nalezen na ulici.
Ridic prihlásil u policie a oz-
námil, že krátce po odjezdu
byl vystrcen ze svého vozu na
chodník a banditi pokracovali
v jizbe.

o

Zpet do práce.
3300 zamestnancu New York

Shipbuilding Co. v Camden, N.
J. rozhodlo ukonciti stávku,
která se táhla od 27. brezna.

Zamestnanci docílili uznání
jejich unií a zvýšení mezd o
14.6 proc. Spolecnost zase pro-
sadila 36 pracovních hodin v
týdnu na místo požadovaných
32 hodin.

o

Obesil se.
691etý Charles P. Loden, bý-

bývalý místopresident John
Illingworth ocelárské spolec-
nosti ve Filadelfii, obesil se v
garáži za domem svého zete.

“TELEGRAF”, BALTIMORE, MD„ MAY 18. 1934

Šestnáctiletá dívka nalezena
v díre poušte.

Šest roku stará June Bobles
nalezena byla v pondelí živá,
upoutána v díre kaktusem po-
kryté na pouští v Arizone.

Dítko unešeno bylo 25. dub-
na z domu rodicu. Po naleze-
ní byla nemocnou a sesláblou,
že ani mluyiti nemohla. Do-
nešená domu, rychle se zota-
vila. Prvním jejím zvoláním,
když vzata byla z díry poušte
bylo: “Chci mojí matku.”

Díra v níž dítko chováno by-
lo únosci, byla podobná malé-
mu hrobu, 2V2 stop širokém a
6 stop dlouhému a 3 stopy hlu-
bokému. Po obdržení zvláštní
depeše dodané vzdušnou po-
štou z Chicaga goveméru B.
B. Moear, Clarence Houston,
advokát z Lima okresu v Ari-
zone a Carlos Bobles, strýc dív-
ky, spechali z Tuszon ku mí-
stu nazvaném. Na nohou dít-
ky byl retez. Byla opálena
sluncem a pokryta prachem
poušte.

Odnešena byla únosci pred
tremi týdny, když šla ze školy.
Výkupné za propuštení její ci-
niti melo $15.000.

Depeše, jíž rozrešena byla
záhada pobytu dívky, nebyla
podepsána. Psána byla toutéž
rukou jako depeše, kterou otec
dívky, Fernando Robles, narí-
zeno mel únosci za dve hodiny
po únosu dítka vyplatiti tisíce
zvrhlým osobám.

V díre vedle dítka byl džbán
s vodou, bochnícek cerstvého
chleba, nekolik svadlých oran-
žu a nejaká zelenina.

iDepeši obdržel governér
Moeur v úradovne své ve Phoe-
nix. V této zaslané z Chicaga
psáno bylo, jak mají jeti z
Broadway ku Vilmont, obrátiti
se na jih na Rincon Vay, jeti
míli na východ a pak jiti 150
kroku na sever. Místo, kde dít-
ko držáno bylo v díre, bylo oc
Tuczon 9 a pul míle. Pátrání
po únoscích zahájeno bylo i-
hned v Chicagu. Z Washing-
tonu se ujištuje, že tah proti
únoscum “of course” bude po-
kracován.

Zavírají dvére maštale, když
kur ukraden.

Vládní kruhy na stíhání zlo-
cincu po Spojených Státech
plánují venovati na fond od
pul tretího milionu dolaru.

V plánech mluví se o zrízení
desíti až dvanácti dodatecných
úradoven, ustanovení 270 mu-
žu, koupení 20 ozbrojených
automobilu, 200 rychlých stí-
hacích automobilu, zásoby stro
jových pušek, kulím vzdorují-
cích vest a slzných bomb.

Department dosud ku úceli
tomuto má 419 agentu ve 24
úradovnách.

Malý obrázek. Tri poli-
cisté v New Yorku zastreleni
byli bandity behem posledních
dvou týdnu. Smrt jejich zcela
prirozene zpusobila rozcíle-
ní. Mayor narídil hned policii,
“aby neco delala.” To že dále
nemuže tak jiti. Tak policie
New Yorku rozehnala se ža
zlocinci. Zavírali kde koho.
V krátce jich sebrali na 2.000.
Ovšem to nebyli bandité, byly
to jenom hrácské strojky. To
byl jeden shon za bandity.

Ale s tím hrdinná policie je-
šte nebyla spokojena. Zaháji-
li jinou kampan a to proti kou-
rení a plivání na podzemních
drahách. Zatkli 1.989 prestup-
níku a pokutovali, kterí kourili
a 314 kterí si tam odplivli.

Tak policie nicí bandity.
Pujde-li to tam tak dále, sebe-
rou tam kde koho krome o-
všem banditu!

A tak to chodí i jinde, cetli
jsme, že zde kdesi ve Spoje-
ných Státech uznána byla vin-
nou osoba, která prohrešila se
proti zákonu pred ctyrmi ro-
ky. Jaký div, že bandité kdesi
“za rohem” se smejou.

o
Pes obetí plynem.

V Murphysboro, Illinois, Cu-
pie, bulldog v domácnosti E. L.
Chapmana pri hraní otevrel
plyn v místnosti, kde byl za-
vren. Zadusil se.

' o

Prípad koprivky.
Paní A. Zamboová z Chica-

ga, 111., píše: “V minulých
dvou letech muj syn býval pra-
videlne postižen koprivkou,
která mu pusobila velké boles-
ti. Ruzné lécení zustávalo bez
výsledku. Po krátkém použí-
vání Dra. Petra Hoboko muj
syn nalezl úlevu od jeho cho-
roby.” Tento nevyrovnatelný
bylinný lék povzbuzuje cinnost
zažívacího ústrojí, pravidluje
strevní cinnost a zvyšuje tok
moce a tak napomáhá telu
zbaviti se všech necistot a bu-
duje pevné zdraví. Jest dodá-
váno místními jednateli zvláš-
te ustanovenými Dr. Peter
Fahrney & Sons Co., 2501 Wa-
shington Blvd., Chicago, 111.

advt.

Bývalý senátor a syn
v kriminále.

Luke Lee, který kdysi za-
stupoval stát Tennessee v kon-
gresu ve Washingtone, zavren
byl ve státní trestnici, pro pod-
vody, které vedly k úpadku ve-
liké banky Central Bank Com-
pany, již pred ctyrmi lety. Od
té doby otec a syn zápasili u
soudu, aby si od vezení pomo-
hli, však marne. Úpadek byl
veliký. Na bance se uloupilo
pres $17,000,000 a mnoho lidí
prišlo na mizinu.

o

Herecka mrtva, lékar zatcen.
Virginia Allen, 211etá herec-

ka, v soukromém živote Mrs.
Thomas Balí, byla nalezena
mrtva na operacním stole v ú-
radovne Dra. Josepha Phillip-
se, 50, v Brooklynu,New York.
Policie povolána telefonem sy-
nem lékare, Albertem, nalezla
Dra. Phillipse v bezvedomí v
sousední ložnici, trpícího od
prílišné dávky spacích prášku,
a zatkla jej na obvinení ze za-
bití. Lékar byl umísten v ne-
mocnici pod policejní stráží.

Mrtvola mladé ženy byla o-
dena v tenké nedbalky když
byla nalezena. Vystupovala v
ruzných divadlech na Broad-
way vcetne Whiteových “Scan-
dals”, v operete “Bandwagon”
Thomas Balí, její manžel, a di-
vadelní agent, rekl, že jeho
manželka byla pohrešována
nekolik dní. S manželem ne-
žila.

o
Darebák.

Martin Thomas, jinak Sam
Thomas, dostal $172.81 od o-
kresní úlevové administrace!
za pet mesícu, ac byl zamest-
nán jako elektrikár s prumer-
ným príjmem $l2O mesícne.

Po odhalení podvodu soudce
pokutoval jej $25 a zaplace-
ním soudních výloh. “Dosta
jste jen malý trest”, pravi
soudce k Thomasovi. “Vlastne
bych vás mel poslati do robo-
tárny, aby váš prípad byl vý-
strahou jiným, kterí budou se
snážiti vás nápodobiti a bráti
peníze od úlevových spolecno-
stí, když jich vlastne ani nepo-
trebují.”

Supervisorka CCCR distrik-
tu, ve kterém Thomas dostával
podporu, oznámila, že od té
doby, co byl Thomasuv prípad
publikován, prihlásilo se asi
150 rodin a rekly, že se podpo-
ry vzdávají.

Zhoubný vliv deprese na dítky.
Komise Mezinárodního Úradu
Práce Spolecnosti Národu v
Ženeve, soudí, že jenom ve
Spojených Státech Severoame-
rických více než 6 milionu detí
bylo roce 1933 nedostatecne ži
véno jelikož jejich rodice byli
bez práce.

Z každých 150 rodin 41 ro-
din melo nedostatecné obléky.
Tisíce amerických detí nemo-
hlo choditi v zime do škol pro-
tože nemely boty.

o

Hadi predpovídají povoden.

Úrední povetrnostní znalci v
Council Grove v Kansas pred-
povedeli, že sucho vládnoucí ve
státe co nevidet bude skonce-
no a povodne ráditi budou.

Predpoved svojí založili na
tom, že prý hadi predvídající
povodne, stehují se z Neosha
údalí do vyšších poloh.

Státní koralecní obchody
v lowa.

lowa bude piti “America
First” a to v soukromí, jelikož
ve verejných místnostech se
piti nesmí. Za SBB,OOO byly
objednány v Americe vyrobené
lihoviny nízkých cen. Deset
vagónových nákladu má býti
dodáno do státního skladište
v Des Moines.

Z celkové obnosu $65,000 je
urceno na “straight” a “blen-
ded” whisky, zakoupené od
firmy v Chicagu. Ta samá
spolecnost má také zakázku na
gin za SIO.OOO Whisky a ginu
bude celkem 5,835 beden, cili
šest vagonu. Vína bylo objed-
náno za $150,000.

Tato zakázka, podle zprávy
komise, byla pouze predmlu-
vou k jiným velkým objednáv-
kám, jež bu,dou zadány tento
týden. Rada naznacila bon-
dované a importované whisky,
ac domácí likér zustane stále
na programu. Zákon o nutno-
sti soukromého popíjení mimo
verejnost bude do lowanu
vtloukán spolecným úsilím fe-
derálních stáních a místních
policistu, a težké tresty cekají
provinilce pijící ve verejných
místnostech, na ulici, v auto-
mobilech a všude jinde mimo
pod domovskou strechou. Za
verejné místnosti kde se piti
nesmí, jsou považovány hotelní
jídelny, restaurace, boudy u
silnic, automobily a pod.

Vládní program na kupování
farem.

Nedávno ohlásila vláda pro-
gram, jehož cílem jest vykupo-
vati farmárské pozemky, tak
zvané okrajiny. Je to puda
neúrodná, která majitele uživí
jen velmi nuzne. Cílem vlády
jest obyvatelstvo z kraju tako-
vých usazovati jinde, kde jest
živobytí snažší, a pozemky
íretvoriti na národní parky ne
30 na neco jiného. Hornatá
crajina Ozarku, Missouri, vza-
ta byla do práce mezi nejprv-
nejšími, ponevadž se pro poku-
sy takové dobre hodí.

Zmeny pocínají se již aspon
povrchne jeviti. Zakládají se
silnice a odstranují chudobné
domky, které dosud sloužily
za tesná sice a nepohodlná, a-
le prece dostatecná obydlí far-
máru. Mnozí farmári již vlá-
de vyprodali, jiní i s ní vyjed-
návají. Však každý nemá ji-
stotu, že prodá. Nekteré po-
zemky vládní agenti uznávají
za príliš dobré a k farmarení
postacitelné. Farmári budou
se stehovati do vesnic a malých'
vesnicek, kde budou pestovati
drubež, prodávati vejce a mí-
stem i mlékariti, jak pomery
dovolí.

Bylo by však omylem dom-
se, že jsou vládní agenti

domácím lidem obléháni a že
jim kde kdo své pozemky ke
koupi nabízí. Práve v krajích
nejhornatejších, jako jsou o-
kresy McDonald, Stone a Ta-
ney, nedalo se dosud mnoho de
lat. Farmy nejsou o nic lepší
nebo úrodnejší nežli jiné, ale
lidé jsou jiní, milují své domo-
vy a nechtejí se stehovati. V
Shepard, v okresu Hills, žijí li-
dé již ve ctvrté a páté genera-
ce, již jejich pradedové se pri-
stehovali z Karolin anebo z
Tennessee, žijí sicd chude, ale
jsou spokojeni a netouží po
zmene. Nedávno slavili tu
sedmdesátiletou svatbu manže-
lé, kolem nichž se shromáždilo
125 potomku z blízkého i dal-
šího sousedství. Manželé žijí
již padesát let pod touže stre-
chou na farme osmdesátce,
kterou získali pred více než pa

desátí roky jako domovinu. Ne-
ní to pozemek skvelý, sotva
dvacet akru se hodí k farmare-
ní, ale jim to stací a nechteli
by odprodati akr jediný.

Takových farmáru jest v O-
zarkách tisíce, a vládní agen i
si s nimi neví rady. Domov jest
vetšine takových lidí tím ne,-
milejším co mají, a nezbaví se
ho, i kdyby jim vynášel živo-
bytí bídné. Vládní agenti však
namítají, že takové city jsou
príliš sentimentální a že se vlá-
da nemuže jimi ve svém pro-
gramu dáti vyrušovati. Co má
pred sebou, to prý vláda pro-
vede, i kdyby bylo treba cesty
soudní. Již vykoupila 500.000
akru lesa, který bude soustre-
den v národní park, a pripra-
vuje se vykoupiti dále 1,500,-
000 akru pudy jiné, na které
jsou farmy.

Ti lidé, kterí své farmy pro-
dali, odstehovali se do soused-
ních mestecek, kdež mají malý
domek, k nemu asi ctyry nebo
pet akru pudy, pestují slepice
a když jim to na živobytí ne-
stací, dosazují z toho, co jim z
prodeje farmy zbylo. Jaká jim
kyne budoucnost, nevedí ani o-
ni ani vláda.

V okolí Knoxville, Ten-
nessee, kde se rožvádí a pro-
dává elektrický prod od spo-
lecnosti Tennessee Valley, pod
kontroly vlády, zahájen bude
asi 1 cervna prodej elektri-
ckých stroju k užití pro ty, kte
rí od vlády elektrický proud
kupují. Stroje bude také pro-
dávati vláda, a je to první prí-
pad v dejinách, kdy se vláda
takového obchodování úcastní.
Za vládu obstarává to kance-
lár Electric Home & Farm
Authority, EHFA., které bylo
na to z Washingtonu povoleno
$1,000,000. Prodává elektri-
cká kamna a lednice za nejvyš-
ší cenu SBO, vyhrívace na vodu
za $65, atd. Kdyby obchod šel,
muže dostati EHFA. penez ví-
ce její úver stanoven byl na
$10,000,000. Mezi jiným pro-
dává prenosné farmárské mo-
tory a vodní pumpy. Stroje ty
to prodávají se výhradne v již-
ním území, kde jest elektrický
proud vyrábenvládou anebo
kde jsou v cinnosti utilitní fir-
my, jež vládní kódu podepsaly.
Zatím se pilne pracuje nejen
na podniku Muscle Shoals, kde
mají býti elektrárny obrovské,
ale i dále v údolí reky Tennes-
see, a brzo bude možno záso-
bovati proudem celý kraj ne-
jen mesta, ale i venkov.
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Bohatý výdelek.

Filharmonický orchestr Kan
sas City podle pokladníkova
výkazu za práve skoncenou se-
zónu vydelal 97 ct. zisku. O
jeden lístek méne a byl mel by

prodelek.

*rogram na stavby a opravy
slibuje pomoc.

Velké pracovní pole pro na-
terace, plumbare, tesare a do-
davatele domáckých potreb a
materiálu ocekává tyto odbor-
níky, v prípade, že vláda bude
moci provésti svuj program na
všenárodní podnícení správek
a výstavbu domovu. Výpo-
mocní pracovníci CWA vyko-
nali prehlídku v 60 typických
mestech, a dle jich nálezu pru-
merne asi 62 proc. domovu,
xteré byly jimi navštíveny vy-
žaduje správky a opravy. Pre-
hled domovu na venkove uka-
zuje dokonce ješte vetší pro-
cento oprav a úpravy.

Nejvetší pracovní pole pro
remeslníky leží hlavne v ma-
lých rodinných domcích ve me-
stech. Asi 82 proc. domku jež
byly prehlédnutí, se pronají-
mají za méne než S3O mesícne,
a 85 proc. všech jsou ceneny
níže nez SIO,OOO. Velká cást
majitelu techto staveb nemá
dostatecných prostredku, a-
však mnozí prý by rádi finan-
covali opravy a zlepšení, kdy
by si mohli peníze vypujciti na
nízký úrok a další platební lhu
tu. Podle predbežných plánu,
vláda míní poskytnouti svými
nouzovými ústavy 20 proc. po-
trebné pujcky; má k disposice
na takové podniky asi $200,-
000,000.

o

SSOO za minutu presidentove
choti.

Paní Franklin D. Roosevelt,
jež mluví z rozhlašovacích sta-
nic pro obchodní organisace,
dostává pet set dolaru za mi-
nutu reci své skrze rádio.

Sama dala to do verejnosti
v pondelí v tiskové konferenci.
Stanovila, že obnosy tyto venu-
je dobrocinným úcelum. Její
první check 53,000 za šesti
minutovou rec na “Den Ma-
tek” venovala Spolecnosti Prá-
tel v hlavním stanu výboru té-
to ve Filadelfii.

o
Krajanské z ruzných stran.

Dr. Aleš Hrdlicka, kurá-
tor Smithsonian Institutu, vy-
praví se behem príštího mesíce
na Aljašku, kde bude studova-
ti její historii v okolním souo-
stroví, studovati nálezy po
predhistorické lidské rase.

Studijní zájezd Dra. Hrdlic-
ky a jeho spolecníku vzbuzuje
ve vedeckých kruzích znacný
zájem, protože se ocekává, že
obohatí americkou kulturu o
nové poznatky z predhistoric-
ké doby amerického kontinen-
tu.

V Johnstown, Pa., zem-
rela 241etá Sue Molchany, Slo-
venka, která mela práve pred
svatbou. Byla zasnoubena se
slovenským krajanem Frant.
A. Hajnakem.

Pavel Minarovic z Bronx,
New York, prišel o život když
spadl se strechy domu, kterou
chtel opraviti.

V Clevelandu koroner
prohlásil po ohledání mrtvoly,
že Frank Poj man, který byl
povoláním jádrar a otcem 8
detí, zemrel následkem prora-
žení lebky a následkem mnoha
jiných mu zasazených ran.

Policista Halí odmítá proza-
tím mluviti a praví, že všechny
informace o prípadu dal. Ob-
vinení, že Poj man byl policis-
tou Hallem, zmlácen, vznesli
na neho Anna Soukeníková,
sestra krajana a synovec Josef
V. Pojman.

Krajan Frank Fojman nav-
štívil se svojí manželkou tane-
cní zábavu v osadní síni farno-
sti sv. Prokopa v Clevelandu v
nedeli vecer. Zustal tam až do
konce, kdežto jeho žena ode-
šla dríve. Cestou domu, když
Pojman zastavil se, aby jako
jiní, zjistil povahu automobi-
lové nehody, udavší se blízko
kostela.

“Opustili jsme sín osady sv.
Prokopa asi .

patnáct minut
pred pulnocí”, pravila Souke-
níková. “Na záp. 41. ul. a
Newark ave. zahlédli jsme dav
kupící se kolem automobilu.
Stál tam také policejní vuz.
Pristoupili jsme blíže, aby-
chom zjistili, co se stalo. Po-
jednou spatrila jsem policistu,
jak strkal mého bratra do pa-
trolky. Policista vrávoral a
když jsem šla k nemu a tázala
se ho, proc bére mého bratra
na stanici, oboril se na mne, a-
bych byla zticha, nebo že puj-
du do vozu za mým bratrem.”

Frank Douda, který byl
prvním asistentem poštmistra v
Clevelandu po 12 roku, byl se-
sazen poštmistrem a pridelen
k rízení poštovních poukázek.
Stalo se tak prý v “zájmu zlep-
šení služby”. Rozdíl v úradech
jest rocne SI,OOO.

Fr. W. Chudej z Austin,
byl zvolen reditelem verej-
ných škol v Seaton.


