
Z WASHINGTONU.
Již po nekolika mesícu bourí

proti kodám NRA. ve Wash-
ingtonu radikálové, tvrdíce, že
jsou jimi utiskováni lidé malí a
že vláda prostrednictvím NRA.
podporuje monopoly. V senátu
prohlašovali to Borah a Nye, a
také právník Darrow, jemuž
president Rosevelt nedávno
sveril zvláštní vyšetrování, po-
dal zprávu, že kódy pro malé
remeslníky a obchodníky zna-
menají útisk. Pod vlivem to-
hoto všeobecného volání ozná-
mil reditel gen. Hugh John-
son, že vláda ponechá kó-
dy jen pro prumyslníky vetší,
pro malé je postupne zruší. Na
prvním míste budou zrušeny
pro živnosti ciste místní, jako
jsou holírny, cistírny, správkár
ny krejcovské, obuvnické aj.

Ale proti tomuto jeho roz-
hodnutí prišlo protestu tolik,
že jich Johnson nikdy neoce-
kával. Jak to bylo v jeho ú-
radovne vylíceno, jsou pome-
ry asi takové, že jsou-li na ne-
které vesnici dva krejcí, má je-
den z vládní kódy škodu, dru-
hý pak výtežek. Každá zmena
pomeru jednomu prospeje, dru
hému üblíží, a proto se nelze
všem zachovat. Do Washing-
tonu hrnou se protesty malých
a nej menších živnostníku, žá-
dajících, aby se koda neruši-
la.

. w

Charakteristický je prípad
tento: Asi pred mesícem byl
v Jersey City zavren krejcí Ja-
kub Maged proto, že žehlil o-
bleky za 35 centu, ackoli stát-'
ní koda predpisuje 40 centu. V
New Jersey mají totiž na to
státní zákony a tresty. Pozdeji
byl mu trest odpušten. Tento
Tvíaged jest nyní mezi temi,
kdož ve Washingtone protestu-
jí a žádají, aby byla koda po-

držena. Tvrdí, že cetl v míst-

ním židovském casopise zprá-
vu, že chce Johnson kódu zru-

šit’a že tím budou krejcí a že-
hlici poškozeni.

Prohlášením, že mír sve-
tový jest ohrožen nekontrolo-
vaným dodáváním zbraní a vá-
lecného materiálu, vyzval pre-

sident Roosevelt nekteré státy,
aby umírnily další vyzbrojová-
ní.

V soucasném poselství kon-
gresním požadoval ratifikaci
dohody, dle které by meziná-
rodní kontrole podléhala výro-

ba zbraní a streliva, jak ostat-
ne bylo ujednáno v r. 1925 v
Ženeve. Nenastane-li podob-
ná kontrola, bude výsledek po-
dobné vlažnosti válka. '

Zastavení ve zbrojení má se
státi skutkem ihned, již proto,

že lid jest beztak pretížen da-
nemi a nekde hrozí, ba se již
zahnízdila bída, zavinená jen
válecným d uchem nekterých

zemí.
Apel presidenta k senátu ná-

sledovala žádost administrace,
aby kongres dal presidentovi
moc vydati zákaz vývozu zbra-
ní do Bolivie a Paraguay.

Dle Rooseveltova plánu ma-
jí být i všechny továrny zbraní
a streliva licensovány a mají
podávati obcasné raporty o
množství vyrobeného materiá-
lu, spolu s podrobným výpo-
ctem, jakož i místem, kam vše-
bylo urceno a sice pod meziná- ;
rodním dohledem. <

Dle resoluce, jež jest dosti
obsáhlá, má mezi jiným býti o- ]
mezen i vývoz starého plechu 1
ze spojených Státu. Tyto od-
padky kupuje hlavne Japon-
sko k výrobe válecných potreb. :

Pugsley, vicepresident a to- ]
vární reditel Winchester Re- (
peating Arms Co., kteráž spo- 1
lecnost vyrábí známé opakova- ]
cky, jest jiného mínení a pro- ;
hlásil, že zákaz vývozu zbraní <
poškodí obchod americký, ]
kdežto cizozemské továrny ;
vlastne získají. Týž prohlá- 1
sil: “Kdyby zákazem byl pro- ’
biem rozlušten a tím zarucen :
mír, jsem pro zákaz. Podob- ]
ný zákaz pripraví, ale ameri-
ckého delníka o chléb a máslo j
a obchod prenechán bude ji-
ným státum, Ceskoslovensku,
Nemecku a Francii. Jinak em-
bargo továrnu naši nepostihne,
neb nevyrábíme žádné zbrane .
tohoto druhu.”

President predal depart- 1
mentu spravedlnosti sedm no- ;
vých, rízných zákonu proti ú- (
noscum, vyderacum, lupicum i
jiným neprátelum lidské spo- ,
lecnosti. Jest to výsledek vlád- '
ního tažení proti tak mocne se
vzdouvající zlocinecké vlne.

Zákony byly prijaty kongre-
sem a opatreny presidentovým
podpisem.

“Vymáhání zákona a vymi-
tování gangsteru, nemuže býti
provádeno úcinne, jestliže ve-
rejnost sama nebude spolupu-
sobiti a neprestane-lr vuci pre-
stupníkum zákona projevovati
jistou shovívavost a nebude-li
pri stíhání úradum nápomoc-
ná. Musí zanechati romantic-
kých sklonu a lupice obdivova-
li”, praví president.

Spolková vláda bude míti
[ nyní vetší právomoc k stíhání
. organisovaného podsvetí. Kro-

í me jiných opatrení budou spol
koví agenti vyzbrojeni strojní-
mi puškami i jinými modernej-

i šími zbranemi, tak aby lépe
mohli celiti banditum typu

, Dillingera, kterí mají zbrane
i nejnovejších typu.

V nových zákonech stanoví
se ostrejší tresty na tyto pre-

. stupky. Prekrocí-li nekdo hra-
. nice státu, jen aby se vyhnul

svedectví v kriminálním prípa-
de.

Preváží-li kradené zboží, a-
neb unese-li pres hranice státu
nejakou osobu.

Dopraví-li pres hranice stát-
ní palné zbrane, jichž má býti
využito k pokusum o útek z ve-
zení, neb pri podnecování
vzpoury.

Vyloupí-H národní banku,
neb banku, jež jest clenem Fe-
deral Reserve systému.

Vydírá-li peníze pomocí po-
šty, telefonu, neb telegrafu.-

Dopustí-li se vraždy, neb ú-
toku na spolkového úredníka,
jenž stíhá zlocince.

Návrhu jest vlastne dvanáct
a ostatní budou prijaty pozde-
ji.

Pocato bylo s organisací
federální pomoci ctyrem stá-
tum stredozápadu stiženým
suchem, v konferenci zemedel-
ských oficiálu z Wisconsinu,
Minnesoty, North a South Da-
koty.

Vládní plán bude zahrnova-
;ti: Zmenu omezení v osevech,
tak aby bylo docíleno náhrady
za suchem znicené osevy. Roz-
šírení vládních nákupu preby-
tecného dobytka. Brzké vypla-
cení bonusu v plánu na snížení
pestení korný a veprového do-
bytka, aby rolníkum se dostalo
penez.

President Roosevelt slíbil
senátoru Kingovi a jiným vud-
cum, že pošle kongresu posel-
ství, v nemž navrhne další vý-
kupy stríbra, aby se bílému
kovu jakožto výdomocnému
penežnímu základu ucinilo po
právu.

President hodlá navrhnouti
znárodnení stríbrných zásob,
které jsou dnes v zemi, a za
druhé takovou financní politi-
ku, aby se stríbro kupovalo, až
dosáhne výše 25 procent kovo-
vého základu v národní poklad
ne. Kdyby se stríbro znárod-
nilo, byly by vydány certifiká-
ty na zásoby v zemi, tak aby se
nemohly delati podvody s do-
vozem. Nová presidentova po-
litika bude znamenati novou
inflaci penez.

Vláda bude kupovati stríbro
za tržní cenu, ale bude je v ná-
rodní pokladne ceniti na $1.29
za unci. Ocekává se že bude
nutno koupiti aspon 1,800,000-
000 uncí stríbra, aby se prede-
psaným požadavkum vyhovelo.

Pomocný program kra-
jum postiženým suchem, který
bude státi $6,000,000 mesícne,
bude zahájen okamžite, ozná-
mil po poradách nouzový šéf
Hopkins, který pravil: “Naše
organisace je ku okamžité akci '
pro kraje postižené suchem.
Žádné ztechto rodin nebyly j
pred tím na nouzovém sezná- ,

mu, ale my pro ne uciníme vše,
co se dá.”

V pomocném programu je za
hrnuto: 1. Okamžité zakupo- ;
vání prebytecného dobytka, [
který farmári nemohou vyži- ‘
vovati v postižených krajích.
2. Pridelení fondu státum na ;
náhradní osevy. 3. Krmení
chovného dobytka až do cer-
vence, a pracovní program, za- j
hrnujícíkopání studní a pod.
K programu je také pripojeno
opatrení dle nehož farmári na (
neproduktivních pozemcích, (
jako v Dakotách, mohou dosta .
ti lepší pozemky, nyní v rukou
vlády. Hopkins dosud neví,
jak dlouho se nouzová situace
protáhne.

o
Kdo by neztratil trpelivost’ po

ctvrté!
V Butler, Pa., Margaret M.

Adams trikráte byla okradena,
když byla v kostele. Po trikrá-
te urovnala preházený domov
svuj aniž by nejaké udání uci-
nila. Když však v posledním
týdnu zlodeji prišli po ctvrté
zatím co Adams byla v kostele
ona po svém návratu do domu
rozhodne se rozhnevala: “Co
je moc, to je moc”, zažalovala
a šla a udala všechny ctyri krá
deže policii.

o
Obesil se.

V Cuero, Texas, mrtvola 30-
letého obchodníka, Hunter
Harrise, byla nalezena visící
na velkém dubu poblíž cesty do
Concrete, asi pet mil od Cuero.
Zoufalý byl reditelem gasoli-
nové stanice. Ráno v sedm ho-
din jako obycejne stanici otev-
rel a pak jej již nebylo vide-
ti. Pátrali po nem až jej našli
obešeného.
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i Vzduchoplavecké neštestí.
i V Tampa, Florida, Jack Ray-
¦ mond, aviatický akrobat, zabil

[ se pri svém povolání. Seskocil
-s aeropianu s výše asi 1200¦ stop, padák se neotevrel.

V Mascatine, la., uhoreli
letci Maynard Luskavský,lßle-
lý student letectví a James He-
nick, 211etý vojín z Fort Des
Moines. Srítili se z výše 300
stop nad Toomanovým leti-
štem.

Orin Jones z Lichtfield,
Neb., a James Meade, 19, z
Oakridge, N. J., se zabili, když
Jétadlo, které Jones ucil svého
druha ríditi, spadlo k zemi s
výše 150 stop v Lincoln, Neb.

Porucík Frank Findlay, z
Detróit, a voják George Scott,
z letecké škadrony, srítili se se
svým aeroplanem a uhoreli po
vzletu z Marysville letište v
Port Huron, Mich. Létadlo se
náhle stocilo krátce po vzletu
a spadlo s výše asi 100 stop. ne
daleko budovy blízko letište.
Po dopadení íétadlo se okam-
žite vznalo, takže letce nebylo
možno zachrániti.

Ctyri osoby, mezi nimi
dva 121etí hoši, prišli o život v
zábavním aeropianu na letišti
v Tulsa, asi šest mil od Wink,
Tex. Zabiti byli Will Ravel,
pilot Harry Lynch; a dva hoši,
Bruce Anderson a Bob Sesler,
oba 12 let stárí.

Zkoušel tri cesty dve
pracovaly.

Rozhodnut zemríti dobre o-
dený muž ve Filadelfii v nede-
li vylezl na neužívanou plat-
formu Spring Garden mostu ve
Fairmount parku. Stoje 40
stop nad Schuylkill rekou, vzal
z jedné kapsy revolver a z dru-
hé láhvicky s jedem. Vypil
jed, vpálil si kuli do hlavy a
chtel skociti.

Láhvicka, revolver a klobouk
spadly do vody, ale on sám jed
nou nohou se zachytil mezi pr-
kny zábradlí a zustal viseti
hlavou dolu. Když snat byl,
byl mrtev. Byl ve stárí asi 50
roku, drahé hodinky oznaceny
byly pocátecními písmeny L.
T. S. Peníze v kapsách nemel
žádné.

o

Nesnáze trávení.
Pan D. Brunnelle ze St. Di-

dace, Que., píše: “Moje matka
trpela nesnázemi trávení a po-
ruchami žaludku, a následkem
toho stala se velmi nervosní a
byla ve špatném zdravotním
stavu. Od té doby co zacala
používati Dra. Petra Hoboko,
její stav sezmenil a její zdraví
se znacne zlepšilo.” Tento ca-
sem vyzkoušený bylinný lék
má výborný úcinek na cinnost
žaludku; podporuje trávení a
zlepšuje chut k jídlu; zároven
pravidluje strevní cinnost a
zvyšuje tok moce. Není to o-
bycejný obchodní predmet,
pouze místní jednatelé ustano-
vení Dr. Peter Fahrney & Sons
Co., 2501 Washington Blvd.,
Chicago, 111., mohou jej doda-
ti. advt.

o

Roztrhán na kusy.

V Kress, Texas, Bili McKin-
ney z Odessa byl roztrhán na
kusy, když jeho automobil, na-
ložený nitroglycerinem, vybu-
chl. Vozka byl poznán podle
automobilové tabulky. Sdelu-
je se, že výbuch vyryl do silni-
ce díru deset stop hlubokou a
patnáct stop širokou. Jim
Barker, jenž jel jižneji, potkal
nákladní automobil nekolik
vterin pred výbuchem. Byl od
neho asi 200 yardu na silnici
a výbuchem byl jeho automo-
bil otresen.

o

Popraven.

Ve Shreveport, lowa, Fred
Lockhart, jinak D. H. Napier,
351etý kramár byl obešen pro
násilný útok a zavraždení 16
leté školacky, kterou vlákal do
svého bytu predstíraje, že jí
dá práci. Po jeho zatcení ú-
rady mely velké potíže zachrá-
nit jej od lyncování rozvášne-
ným davem, podráždeným mu-
cením dívky,jehož se Lockhart
dopustil, nežli ji usmrtil.

Krajanské z ruzných stran.

Josef Basák z Berwyn za-
šel si do místnosti ve meste,
kde se schází ruzní gamblíri.
Tam byl pripraven o $125 na
hotovosti, když jeden z. nich
nabídl svazek bankovek, který
mel obsahovati $l5O za pou-
hých $125. Když peníze pre-
pocítával, shledal, že jsou to
bankovky falešné, tak zvané
divadelní peníze.

V Chicagu byla projed-
návána lupicská aféra, do níž
byli zapleteni: 181etý Edwin
Bradek jeho matka a Marie
Veletová.

Mladík byl obžalován z lou-
pežného prepadení, obe ženy
z neporádného chování. Bra-
dek byl odkázán k velké poro-
te pod vysokou zárukou, kdež-
to obe ženy propušteny pro
nedostatek dukazu na svobo-
du.

George Kahn, ridic taxovky,
udával, že jej dva párky naj-
muly, aby je dovezl do císla
4231 jižní Union ave. je dum
to , ve kterém bydlí Memiovo-
vá se synem, ctverlístek tvori-
li Bradek, jeho matka, Veleto-
vá a Daniel Minahan. Když
prijeli na naznacené místo, že-
ny a Minahan vystoupili. Bra-
dek v autu zustal. Vytasil na
ridice revolver a prinutil jej k
vydání SB. Potom mu narídil,
aby vystoupil a s taxovkou u-
jel. Automobil byl pozdeji
nalezen rozbitý na Dearborn
a 37. ul., kde Bradek vrazil do
sloupu elektrické svítilny.

V Corcoranove umelecké
galerii ve Washington, D. C.,
výstava obrazu skoncila v ne-
deli, 20. kvetna. Byla tam vy-
stavena díla umelcu, již byli
prijmutí do výpomocné ci nou-
zové vládní akce v rámci pro-
gramu Public Works of Art
Project.

Ku výstave se prihlásilo ko-
lem 3,000 umelcu. Jedním z
nich byl ceskoslovenský malír,
Jaro H. Valenta z New Yorku.
Od neho byl prijat a vystaven
obraz “The East River”, scéna
to na rece East na úpatí 76. u-
lice v New Yorku.

Valentove práci dostalo se
lichotivého uznání v dopisu,
který mu poslal asistent tech-
nického reditele Public Works
of Art Project.

Karel V. Janovský byl
jmenován komisarem pro chi-
cažskou výstavu.

V Schuyler, Nebraska, v
pondelí zahájen byl krajský
soud. Prvním prelícením pred
porotou jest prípad Václava
Dobrého, obvineného z vraždy
W. Hineše. Revolver, pred ca-
sem nalezený Josefem Vlckem
pri obydlí, jež má pronajato
od Fr. Vavrícka, hraje duleži-
tou úlohu.

o

Knez pro guillotinu.
Že odsouzení ku smrti meli

by popravováni býti na verej-
ném míste guilotinou, navrhl v
pondelí Rev. Peter M. H. Wyn-
hoven, jeden ze ctyr katolic-
kých kneží prítomných popra-
ve Johna Capaci a George
Dallo, kterí obešeni byli v mi-
nulém týdnu v New Orleans
pro vraždu behem prepadu.

“Po hruzné zkušenosti v pá-
tek presvedcen jsem, že jiný
zpusob popravováni musí na-
lezen býti pro Louisianu”, re-
kl knez. “Elektrická židle ne-
ní jistým prostredkem usmrce-
ní a vždy spolehlivým. Zastre-
lení není dosti rychlým. Pro
pekný, cistý job guillotina je
nejlepší.

Chtel bych, aby všechny po-
pravy byly konány pred verej-
ností, kde zlocin spáchán, aby
co nejvetší pocet lidí tuto vide-
ti mohli a videli urcite, že vra-
žda trestána je smrtí.”

o

Právník žhárem.
Max L. Simon, právník a vy-

davatel casopisu v Passaic, N.
J., byl uznán viným ze žhárství
ve spojení s vypálením závodu
casopisu “Elizabeth Times”,
který Simon dríve vydával.
Soudce odeprel propustiti Si-
mona na záruku. Zustane ve
vazbe až do vynesení rozsud-
ku, který v tomto prípade mu-
že zníti na uveznení od 7 do
15 roku.

o

Ztrýznena a oloupena.

Tri lupici, kterí se zmocnili
$1,750 jenž vzali starší vdove,
které kroutili ruce tak dlouho,
aby ji primeli ku prozrazení
kde peníze má skryty, jsou hle
dáni.

Martha Davis, 701etá, z O-
nawa, la., udala, že bandité
vyrazili dvére jejího domu a
vnikli dovnitr. Na to ji svázali
a pocali jí kroutiti rukama,
takže bolestí zmucena konec-
ne prozradila kde peníze ukry-
la. Než-li odešli, dali jí $2 “na

I útratu.”

Bonusová armáda na pochodu.
Ve Washingtonu bonusová

armáda opet pochodovala jako
pred dvema léty za presidenta
Hoovera. Skupina více než 600
vysloužilcu po úcasti na národ-
ní bonusové konvenci pochodo-
vala kolem Bílého domu a ka-
pitolu, domáhajíc se vyplacení
$2,500,000.000 vojenského
nusu v hotovosti. Byla dopro-
vázena po celou dobu velikou
silou policie.

o
Namazaná policie.

Predseda mestské rady v
Atlanta, G. Sam Bridges, pro-
nesl presvedcení, že “fakticky
dve tretiny ranních policistu
jsou plní lihovin” a preje si,
aby neco v ohledu tom ucineno
bylo.

Ranní služba pocíná ve 12
hodinách o pulnoci a koncí se
tam 8. hodinou ráno.

u

Loupeže.
Pet mužu a žena, rízení jed-

ním s strojní puškou se podí-
leli na oloupení pobocné ban-
ky $30,000 ve Flint, Mich.
Došlo k prepadu ihned podání
SIOO,OOO v obrneném trucku
do pobocky Citizens Commer-
cial & Savings banky na Glen-
wood ave. nedaleko továrny
Chevrolet.

Jeden muž a žena cekali v
automobilu pres ulici. Muž dr-
žel strojní pušku na klíne. Jiný
cekal v autu parkovaném za
pancérovým truckem. Trí
vstoupili do banky, také se
strojní puškou, a ohrozili deset
zrízencu a zákazníku. Drogi-
sta Roland si musil ulehnouti
na zem, když jeden bandita si
všiml, že má v kapse revolver.

Z dodaných penez pouze
$30,000 bylo rozdáno poklad-
níkum, kdežto $70,000 bylo
zamceno do sklepení. Bandité
vedeli, kolik banka má dostati,
a sháneli se po více penezích,
ale vzdali se dalšího naléhání
když jim bylo receno, že skle-
pení je pod casovým zámkem,
který se nedá otevrití.

Státní policie a šerif organi-
zovali rychlé stíhání, které ale
nemelo výsledku. Bylo receno,
že bandité ujeli smerem ku
Grand Rapids, kdežto jiní tvr-
dí, že presedli do jiné káry a
ujeli po Dixie silnici smerem k
Detroit.

V Camden, N. J., tri ban-
dité unikli s $875 na výplatu,
které uloupili dvema zrízen-
cum tamní továrny.

Neztotožnený bandita
byl usmrcen a jiný zranen a
zajat, když se pokusili prepad-
nouti šerifa James Reeda z
McLean county a jeho pomoc-
níka Roy Dodge. Dopadený
bandita byl chycen v lesích se-
verne od Normall, 111. Reedar
byl strelen dvakráte, do tváre
a do krku, kdežto Dodge byl
strelen do nohy. cekal hodiny
v šerifove autu, vedle mrtvoly
zabitého bandity, zatím co
Reeder hledal pomoc. Oba
policisté byli dopraveni do ne-
mocnice v Blodmington. Byli
zastaveni obema bandity když
jeli po ceste soubežné se stát-
ní silnici c. 2, dve míle od Nor-
man. Lupici náhle zajeli svým
autem do cesty šerifa a jeho
deputy a donutili je ku zasta-
vení. Na to lupici pristoupili
s revolvery v ruce k autu a vy-
zvali Reeder a Dodge ven.
Reeder ale sám tasil zbran a
uderil jí jednoho z lupicu do
hlavy. Tito na to zahájili strel-
bu. Dodge, jenž sedel u rídí-
cího kola, na to srazil jednou
ranou útocníka k zemi, zatím
co druhý na neho vystrelil a
dal se na útek. Poranený še-
rif na to opustil místo boje a
volal na kolemjedoucí motori-
sty, aby mu poskytli pomoc. A-
si tucet, bojíc se samo prepa-
du, ujelo, až Roy W. Ide ze
Springfield zastavil a odvezl
jej do Bloomingtonu.

V New Yorku, mladý ban
dita, prepadl Crawford Clothes
Shop. Když mu bylo receno,
že manažer závodu, který je
práve na obede, má u sebe den-
ní tržbu, sundal si kabát a klo-
bouk a rekl dvema zamestnan-
cum, které svázal: “Já si na
nej pockám.” Behem 40 mi-
nut cekání, prišli dva zákazní-
ci a klerk z vedlejšího obcho-
du. Bandita svázal i tyto, a
pridal je ke druhým zajatcum
Raymond Wertzberger, mana-
žer, byl pripojen jako poslední
k peti obetem, když se vrátil.
Bandita mu odebral S2BO.

o

Dolarová lodka osudnou.
V rece Hutchinson ú Pelham

Bay Park, New York, utonuli
dva mladíci, když se jim pre-
vrátilo jejich kanoe, jež tretí
hoch, jejich kamarád, nedáv-
no koupil za jeden dollar. O
život prišli 161etý Vincent
Ruggiero a 181etý Salvátore
Solona.

Okrádali vládu.
Agentum federálního odde-

lení pro vnitrozemní dané po-
darilo se odhaliti spiknutí, kte-
ré melo za úcel pripraviti vlá-
du o príjem na dani z lihovin.
Kroužek operoval hlavne ve
Washingtone a v New Yorku,
v Chicagu, Filadelfii a jiných
velkých mestech, cinnost je-
ho byla tak rozsáhlá, že agenti
jej prohlašují za nejvetší boot-
legárský kroužek od doby, kdy
byla národní prohibice ve Spo-
jených Státech odvolána.

Celkem bylo obžalováno 11
osob, mezi nimiž jsou též dve
ženy. Žaloba zní, že se spikli
na šizení federální vlády, aby
nemusili platiti likérní dan.
Obstarávali si danové kolky ze
zákonných zásilek lihových
nápoju a prilepovali je na zá-
silky nezákonné, jednak tyto
kolky falšovali.

Nevinnými obetmi tohoto
spiknutí se stali Seymour Fox,
bývalý predseda boxerské ko-
mise v Miami, Fla., a soudce
Marion Devries, bývalý celní
soudce v San Francisku. Fox
prohlásil, že on a Devries prišli
pri tom o $25,000.

Žaloby na 11 osob vznesl
nejvyšší soud distriktu Colum-
bia. Je to 9 mužu a 2 ženy.
Všichni jsou v New Yorku.

Úradum byla také predlože-
na jména soudce Devriese a
Seymoura Foxe jakožto dal-
ších spiklencu v této afére, a-
však soud na ne žalob nevzne-
sl, ježto se shledalo, že se stali
nevinnými obetmi podvodníku.

Dobrá rada nad zlato.
Dobrá rada jest vždy nad zla-
to. Mezi dopisy našeho archi-
vu jest dopis p. J. Marnika z
Brilliant, O.: “Zde bydlil muž,
dlouho nemocný se žaludkem.
Zkoušel ruzné léky, ale marne
Rekl jsem mu, aby zkusil
TRINEROVO HORKÉ VÍNO

a za krátko byl zdráv jako
buk.” V tom není nic zázrac-
ného. To jsou úcinky soucás-
tek Trinerova Horkého Vína,
jež jsou tak vybrány, aby ni-
koho nezklamaly pri nechuti k
jídlu, zácpe, povšechné slabos-
ti a podobných žaludecních po
tížích. Ve všech lékárnách.
Jos. Triner Corporation, 1333
South Ashland Ave., Chicago,
111. advt.

o
Vinení z usmrcení Pojmana.

V Clevelandu William Sina-
der a Theodore Halí, suspen-
dovaní policisté, byli velkopo-
rotou obvineni ze zabití kraja-
na Františka Pojmana.

Shromáždení krajanu na
schuzi, konané v ces. Síni So-
kol prijalo resoluci, která byla
poslána mayoru Harry L. Da-
visovi a ve které vedena stíž-
nost do brutality a policejních
násilností.

Mayor odpovedel: “Vyše-
trování velkoporotou delo se
na naši žádost. Jestliže bude
vina policistu prokázána, jsem
pro to, aby byli potrestáni v
celém rozsahu zákona.”

o
Katolíci proti neslušným

filmum.
Katolíci založili ligu slušno-

sti a pomocí ní zahájiti boj pro-
ti nepekným filmovým obra-
zum. To vyšlo na jevo, když
byly již do Hollywood z ruz-
ných míst ve Spoj. Státech za-
slány lístky, v nichž se žádá a-
dresát, aby podepsal závazek,
že bude podporovati boj ligy.

Na cara filmové industrie,
Willa H. Hayes, byl již ucinen
nátlak z ruzných stran, aby vy
hovel žádosti ligy. Na lístcích,
jež jsou rozesílány, zavazuje
se každý, kdo jeden z nich po-
depíše, že nebude choditi na
predstavení obrázku, jež po-
kládány jsou za neslušné a bu-
de se dívati pouze na ty,jež od-
povídají krštanské mravnosti
a neurážejí stud.

o
Ucitelé pro vybírání daní.
Asi 150 clevelandských u-

citelu bylo zmocneno okresním
pokladníkem Johnem J. Boy-
lem k zahájení kampane ve
prospech skolektování dluž-
ných daní od poplatníku v me-
ste.

Ucitelé, kterí se uvolili ve
svém volném case navštíviti
poplatníky, kterí dluhují dane,
jsou cleny Americké Federace
ucitelu, která byla -nedávno
privtelena k Americké Federa-
ci Práce. Kampane zúcastné
se nejen mužské, ale i ženské
ucitelské síly.

Skrýval týden mrtvolu
manželky.

V New Yorku Alexander
Cross, 271etý taxi vozka, usmr-
til v hádce svoji manželku a
ponechal její mrtvolu ve svém
byte. Sousedé považovali oba
za vzorné manžele.


