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Vládní korporace na pojišto-
vání vkladu, Washington.

Washington, D. C. Pojiš-
tení bankovních vkladu je zvlá
šte potrebným pro šetrné oso-
by, které zpravidla ukládají
cást’ svých príjmu.

Korporace práve dokoncila
první rok své existence. Be-
hem roku více nežli 14.000
bank cili pres 90 procent všech
licensovaných v zemi této, sta-
lo se cleny pojištovního fondu.
Ackoliv z toho prímý užitek
mají vkladatelé, banky nesou
vydání. Plne 50 milionu ban-
kovních vkladu je chráneno
pojištením.

Mr. Crowley, predseda kor-
porace, uvedl tyto císlice ve
zpráve predložené presidentu
Rooseveltovi a ukázal, že “ni-
kdy v historii této zeme nebyl
pocet upadlých bank tak malý
jako behem posledního roku.”

“Pojištení vkladu”, dává
vkladatelum záruky, pravil
Mr. Crowley. “Pozorováním
zjišteno, že 97 z každých 100
vkladatelu jest plne pojišteno
do výše svých vkladu do $5.-
000.

Po 1. ríjnu všechny pojište-
né banky ukáží oznámky v ok-
nech, kde vklady jsou pojišto-
vány.

Oznámky hlásají: “Vklady
pojištovány vládní pojištující
vklady korporací.”

Jenom pet pojištených bank
zavrelo dvére v prvním roce,
Mr. Crowley rekl, a všechny
byly malé. V každém prípadu
peníze vkladatelum byly vrá-
ceny behem 10 dní po tom,
když receiver byl ustanoven
pro uzavrenou banku.

Vkladatel potrebuje ukázati
jenom vkladní knížku a-
nebo jiný dukaz uložených pe-
nez.

o
Vláda a deportace cizincu.
Následkem zatcení nemec-

kého pristehovalce Hauptmana
v Lindberghove prípadu odbor
práce bude požadovati rychlej-
ší vyvážení nežádoucích a ne-
prijatelných cizincu (aliens),
bylo predpovezenó. Doposud
nebyla podána zpráva o poctu
osob této kvalifikace, ale praví
se, že je jich na 200,000. Na
1500 immigracních agentu do-
stalo pokyny aby zostrili svoji
cinnost v pátrání po nežádou-
cích a provedli jich zatcení. V
roku koncícím 30. cervna 1933
vláda deportovala 19,865 osob.

o
Rybaril bez license.

V Lexington, Kentucky, sou-
sedé stežovali si, že James Far-
ris, cernoch, chytal na udici je-
jich slepice. Vzat byl ku soud-
ci, Clyde O. Burton, a ten od-
soudil cernocha ku pokute $lO
že “rybaril bez license.”

General Johnson resignoval.
General Hugh S. Johnson re-

signoval v úterý z úradu admi-
nistrátora National Recovery
Act (NRA). President Roose-
velt prijal resignaci jeho, jež v
platnost’ vejde na den 15. ríj-
na. Pri prijímání resignace
president uznal Johnsonovy zá-
sluhy hlavne v bodech:

Odstranení detské práce, u-
znání principu slušných mezd
a spolecné dohodování se o ty-
to a odstranení nespravedli-
vých praktik v obchodu. Zprá-
va Sdruženého tisku praví, že
co konecne privedlo mezi obe-
ma resignaci, není známo.

Skorém není však pochyby,
že Johnsonova rec v New Yor-
ku, v níž tento kritisoval cho-
vání tkalcovských stávkáru
pred krátkou dobou, dotklo se
nervu vládních úredníku.

Že resignace Johnsonova je
úlevou Rooseveltove admini-
straci a spolu celé zemi, není
pochyby. NRA v nynejší po-
dobe své nemel nikdy státi se
zákonem a Johnson nemel býti
postaven v jeho celo. Nemel
k tomu ani trpelivost’ ani vý-
cvik. Ale to se upríti nedá, že
generál Johnson je vlastenec-
ky smýšlejícím, který neváhal
hájiti svoji pochybenou a bez-
nadejnou akci jako “car indus-
trie”.

Mašinérie akce, jež dle slov
presidentových byla “poku-
sem”, pracovala po dobu pul-
druhého roku. General John-
son pracoval, prosil, hrímal a
hrozil a opet lichotil se ku in-
dustrialním skupinám. Výsled-
ky mluví samy s sebou. Gene-
ral jde a odmenou mu listy u-
znání. Je to smutný, ale skrz
na skrze štastný konec.

NRA podrobena bude, jak
již oznámeno, reorganisaci.

o

Politikárský racket.
Behem roku 1934 vláda ve

všech svých odstínech stojí A-
merický lid více nežli tretinu
celého národního príjmu.

Roku 1933 národní príjem
byl asi 40 tisíc milionu dolaru.
V roce tomto bude asi 45 tisíc
milionu dolaru. Behem 12 me-
sícu letošního roku vydáno bu-
de na vedení vlády sedm tisíc
milionu dolaru, na státní vlády
dva tisíce milionu dolaru a na
místní vlády osm tisíc milionu
dolaru, dohromady: $17,000,-
000.000.

Celá tato suma musí skolek-
tována býti na daních. Praví
se, že to nemožným any dane
vynesou asi deset tisíc milionu
dolaru.

Bremeno placení padne na
obyvatelstvo po rady let nastá-
vajících a nebude-li okamžitá
a radikální odpomoc zjednána,
nastávající roky budou míti je-
šte více nezaplacených úctu.

Americký poplatník a s ním
každý, musí podporovati 182.-
839 politických jednotek.

Vedle spolkové vlády je tu
48 státních vlád, 3.062 okresu,
16.659 mest, mestecek, vesnic,
128.548 školních distriktu a
14.752 jiných odboru, jež vše-
chny musí udržovány býti da-
nemi.

Plná cena prebytecného zrí-
zení toho není známou.

Každý politický odbor má
svoje kolektování. Nynejší cha-
otický systém má skrz na skrz
zreformován býti.

o

Zasypán snehem v Kalifornii.
Padesát osob zasneženo by-

lo v pondelí v noci a jeden u-
smrcen ve snehové bouri, kte-
rou zakryty byly vrcholy Sier-
ra a Rocky horstva.

Sníh a déšt sypaly se toho
dne v Kalifornii. V horách na-
padlo snehu od 2 do 18 incu.

Henry Allen, horník, vyšel
do boure v La Porte v severní
Kalifornii. Nalezen byl mrtev
následkem vycerpání sil.

První “zimní” boure rádila
toho dne na Západe. V Kana-
de rádil blizard. Sníh a zima
hlášeny byly z Wyoming, kde
hledání zmizelé pred týdnem
Olgy Manger, na honu ve Two-.
gnotee pasu, muselo násled-
kem boure prerušeno býti.

o

Obelstily tri lupice.
Trojme mladých lupicu byla o-
belstena dvema mladými žena-
mi, zamestnanými v nemocnici
John B. Murphy, 620 Belmont
ave., Chicago,címž zachráneno
bylo jmenovanému ústavu SSOO
uložených v ocelové pokladne
ve vedlejší místnosti, 201etou
Virginii Kodie, pokladnicí me-
mocnice a 251etou Mae Liško-
vou lékárnici. Lupici prepadli
otázkou, kde jsou peníze, když
predtím otevreli prázdnou zá-
suvku u prijímacího stolku. Po-
kladní odpovedela, že peníze
byly odvezeny do banky,Liško-
vá jí to dosvedcila. Lupici se
bez další prohlídky vzdálili.
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Americký obchod chce ujištení
od presidenta.

Nátlak cinen jest na presi-
denta Roosevelta, aby dal neja-
kým zpusobem na jevo, že ob-
chody zeme stojí na “jisté pu-
de.”

Skupina za skupinou pred-
stavující továrníky, bankére,
železnice a veliké obchody ruz
ného druhu doléhají, aby vláda
ukázala, že nadeje jejich na
zlepšení stojí skutecne na pev-
ném základu.

President následkem tlaku
dá na jevo v ríjnu recí svojí,
jakého on presvedcení je, aby
tím vrácena byla obchodu du-
vera.

Krome obchodování v ma-
lém vládní zprávy ukazují, že
vetší cást’ zárí minula bez ne-
jakého zisku, jenž ocekáván
byl.

President vrátil se do Wash-
ingtonu tuto stredu. Jeho ná-
vrat a jeho úvaha vecí oceká-
vány s velikým zájmem.

Úzkost’ obchodního sveta ze-
me hledící na práve uplynulé
dny a do nastávající zimní se-
zóny, jest znacnou a beze vší
pochyby široko rozvetvenou.

President ve stredecním svém
návratu vítán byl resolucemi
žádajícími ujištení z jeho stra-
ny. Mezi resolucemi temi jsou:
Sdružení Národních továrníku,
tak zvané Long Island konfe-
rence složené hlavne z New-
Yorských interesentu, New
England koncil, vládní obchod-
ní komora atd. "

Vážným zjevem jest, že se tu
nejedná o žádnou politiku po-
kud ovšem tato muže odtržena
býti od praktické ekonomie.

_
>

o
Stávky odvolány.

Výbor spojeného delnictva
tkalcovského prumyslu odvo-
lal generální stávku v prádel-
nách bavlnených látek. Na
schuzi byly prijaty návrhy
tribunálu presidenta Roosevel-
ta. Dle všeho bude nucené u-
nionisování prádelen prícinou
dálších sporu.

Rooseveltuv smírcí tribunal
odmítl požadavek uniových
predáku, aby Americká Fede-
race Práce byla uznáa jedinou
agenturou pri zjednávání ko-
lektivních smluv.

Dle rozhodnutí má se tak
díti v každé továrne zvlášt.

Hrozba farmárskou stáv-
kou ve stredozápadu byla od-
stranena když zástupci se
rozhodli, že stávka v této dobe
byla by nepríležitou. Pred
tím byla v jich 18. sjezdu podá-
na resoluce žádající aby far-
mári šli na stávku pokud vláda
neuváží jich požadavky. Pri-
jata nebyla.

Jednání o resoluci ukázalo,
že farmári, nemajíce co by
prodávali, by také stávkou v
této dobe nic nezískali.

Mezi reditelstvím želez-
nice Union Pacafic a zvláštním
výborem zamestnancu byla u-
cinena a podepsána smlouva,
jež týká se 7500 zamestnancu.

V Omaze, Nebraska uniové
úredníci praví, že tato dohoda
znamená konec spolecnostní u-
nie, zavedení 8-hodiného pra-
covního dne, peti denního pra-
covního týdnu a mzdové stupni-
ce, jež možno srovnat se mzda-
mi, placenými kteroukoli že-
leznicí ve Spoj. Státech.

o
Blesky usmrceni.

Boure si vyžádala životy trí
lowanu, kterí zahynuli blesky,
když prudká boure se prihnala
od severu ku strední lowe.
Marion McNally, 24, z Casey,
Clarence Halí z Rolandu, a Jim
Corey ze Stuartu, padli za obet
smrtícím bleskum. Halí oral
na své farme, když byl zasa-
žen. Také jeho kone byli za-
biti. McNally, syn farmáre
John McNallyho, dve míle od
Rolandu, hnal dobytek z past-
vy, když byl usmrcen. Mrtvo-
la Careyho byla nalezena na
jeho farme na poli, kde byl za-
sažen bleskem. Farmár pred
tím odpráhl pár koní, kterí si
sami našli cestu domu. Ohen
zpusobený bleskem znicil far-
mu na majetku Elmera Ehlerse
osm mil od Kelloggu, kde bylo
spáleno seno a zarízení v cene
S2OOO.

¦ o

President Roosevelt ku
rodicum.

V ríjnovém vydání “Parents
Magazíne” president Roosevelt
radí rodicum:

“Rodice naších dítek jsou o-
chránci naších budoucích ob-
canu. Nemohou se vyhnouti
zodpovednosti své. Svým prí-
kladem a rozumným pochope-
ním mají klásti základy pro
výchovu dítek, aby z nich vzro-
stli tací, kterí odolají pokušení.

Rodice tak jako obcané mo-
hou jak sebe tak své dítky ves-
ti.”

Krajanské z ruzných stran.
V nemocnici skonal 321e-

tý Václav Mužík z Highwood,
následkem popálenin, jež utr-
pel pri kourení.Na North Green
Bay road vlastnil delikatesní
obchod. Když jej zavrel, ule-
hl do postele a zapálil si ciga-
retu. Usnul, horící cigareta mu
vypadla z úst a zapálila po-
krývku. Utrpel na tele tak tež-
ké popáleniny, že nemohl míst-
nost opustiti. V nemocnici sko-
nal ve velkých bolestech.

Frank Hrubý, hudební u-
citel a klarinetista v Cleveland-
ském orchestru po osm let vy-
hrál soud, pri cemž byl svým
vlastním advokátem. Porota
rozhodovala o prípadu tri ho-
diny.

Starobní pense ve 28 státech.
F. L. I. S.

Plán, aspon cástecne zabez-
peciti starým, nuzným lidem je
jich poslední léta života tím,
se jim vyplácí starobní pense,
nesporne se ve Spojených stá-
tech ujal. V prítomnosti má
zákony o starobních pensích
celkem 28 státu unie, jakož Al-
jaška a ostrovy Havajské. Kro-
uje rozených Americanu mohou
težiti z techto zákonu i priste-
hovalci, kterí jsou americkými
obcany. Žadatelé této druhé
skupiny musí obycejne býti
obcany již delší radu let, pat-
náct let i déle. Jedine zákony
státu Maine, Massachusetts,
New Jersey, New York*a Se-

Žaloba byla podána admini-
strátorem majetku 91eté Caro-
line Hodel, která byla zasaže-
na Hrubýho automobilem 14.
dubna 1933 a zemrela za týden
po zranení.

Hrubý dokázal, že neštestí
bylo nevyhnutelné, nebot dív-
ka prímo mu pred automobil
vletela a ježto bylo tma, nespa-
tril ji až teprve v poslední mi-
nute.

Majitel taverny Karel
Dvorák z Chicaga prepaden
byl a obrán o $758.

Team S. K. Kladno sehrál
v sobotu v Clevelandu zápas s
tamní Slavií. Hosté v první po-
lovine zápasu, který byl zahá-
jen ve 3:30, vedli nad muž-
stvem Slavie 1:0. Tento po-
merne malý score dlužno pricí-
st! velkému lijáku, za kterého
musel býti zápas sehrán a jenž
byl také prícinou velmi špatné
návštevy.

Vzdor trvalému dešti obe
mužstva v druhé pulce zápasu
pokracovala a konecný výsle-
dek vyznel pro Kladenáky sco-
rem 4:0.

Prvý goal strelil v prvním
polocase Nový. V druhém po-
locase strelil Junák jeden a
Klos 2 goaly.

Josef Jachim, 461etý del-
ník, obesil se na žebríku v ga-
ráži az svým obydlím v Chica-
gu.

Chicago bylo v nedeli
svedkem dalšího vystoupené
fotballového teamu S. K. Klad-
no z Ceskoslovenska, který se-
hrál pred 5,000 diváky na hri-
šti Sparty zápas s mužstvem
Wieboldt Wonderbolts z Chi-
caga. Následkem tvrdé hry
chicažských došlo v druhé po-
lovine hry k výtržnosti, pri kte-
ré vtrhli nekterí z obecenstva
na hrište a zápas byl ukoncen.
V té dobe byl score 4:4, který
byl také konecným výsledkem.

Übit k smrti.
Porucík James F. Day byl v

Chicagu nalezen zavraždený a
oloupený na prázdném pozem-
ku. Jeho hlava byla rozbita,
dle všeho nejakými “silnými”
bandity. Byl 71 roku starý a
byl v policejních službách již
47 roku, z nichž osm byl poli-
cejním porucíkem.

Porucík Day si promenil dva
výplatní šeky, které predstavo-
valy jeho mesícní výplatu. Po
promenení šeku dal peníze z
jednoho z nich své žene, kdež-
to peníze z druhého si nechal.
Peníze nebyly u neho naleze-
ny. Porucíkova byla
vedle jeho tela prázdná. U je-
ho nohou byly jeho brýle. Na
blízku ležely jeho dýmka a ta-
bák.

Byl zatcen cernoch James
Pierce, který odpovídá popisu
cernocha, který byl viden v o-
kolí v dobe, když porucík byl
zavražden.

o

Proti loterii.
Sdružení kostelu ve Velkém

New Yorku vyslovilo se proti
zavedení mestské loterie, ježto
by mohla zpusobiti nezmerné
morální zlo. Zároven bylo o-
známeno, že sdružení požene
prípad k soudum, jestliže lote-
rie bude povolena zákonem, a-
by se zjistila ústavnost veci.

o
Banka se neosvedcila.

V Toledo, Ohio, Mike Gas-
pars, grocerista, schoval 127 v
papírových penezích a cek na
$78.68 do svého velkého elek-
trického kafemlejnku, když za
víral štor. casne ráno prišel
zákazník, který si dal semjíti
libru kávy. Byla semleta káva,
peníze i cek.

o
Otráven houbami.

V rodine Dilts, bydlící neda-
leko Winamac, Indiana, zem-
rel 31etý synácek Jack Russell
Dilts po požití hub, které byly
asi jedovaté. Jeho matka a
191etá sestra Violet byly vážne
nemocny otravou. Pokrm z na-
sbíraných hub krome matky
požilo ješte devet jejích dítek.
Pouze u trí z nich se objevila o-
trava.

verní Dakoty nestanoví žádné
urcité doby, po kterou musí
býti pristehovalec obcanem,
nežli si muže ciniti nárok na
starobní pensi.

Jiným požadavkem, který
bude taktéž míti znacný vliv
na pristehovalce, je ono narí-
zení zákona, jež se týká bydle-
ní v jednom státe. Zákony
státu Delaware stanoví, že ža-
datel o starobní pensi musí
pred podáním své žádosti žiti
ve zmíneném státu nejméne
pet let. Arizona, která je v
tomto ohledu nejprísnejší, do-
žaduje se celých 35 let. Z o-
statních státu sedmnáct jich žá-
dá, aby žádatel v nich prebý-
val nejméne 15 let, Massachus-
setts a Severní Dakota nejmé-
ne 20 let.

Ve 23 státech vcetne státu
Coloráda, Kalifornie, Massa-
chusetts, Michigan, New Jer-
sey, New Yorku, Ohia, Penn-
sylvanie a Wisconsinu je prová-
dení zákona o starobní pensi
povinné. Ve zbývajících peti
státech závisí to na rozhodnutí
jednotlivých okresu. Admini-
strátorem zákona je ve vetšine
státu okresní komisar. V
Pennsylvanii je to místní rada,
spadající pod státní depart-
ment sociální péce, jež rozho-
duje o udelování starobních
pensi; v New Yorku je to stát-
ní department sociální péce.

První vec, kterou musí žada-
tel o starobní pensi uciniti, je
zjistiti, kdo rozhoduje o udelo-
vání státní pense v okrese, v
nemž on sám bydlí. V Colorá-
du, lowe, Ohiu, Utah, Washing
tóne, Wyomingu a ješte neko-
lika jiných státech musí býti
žadateli o starobní pensi nej-
méne petašedesát let, v India-
ne, Kalifornii, Massachusetts,
Michigane, New Jersey, New
Yorku, Wisconsine a v sedmi ji
ných státech je nejnižší veková
hranice 70 let.

V New Yorku a Massachu-
setts zákony nestanoví, jaký
muže býti nejvyšší obnos, vy-
plácený starcum a starenám.
Ve ctrnácti státech maximální
pense nesmí však presahovati
$1 denne nebo S3O mesícne, v
jiných šesti státech $25 mesíc-
ne. V New Hampshire je
nejvyšší pense $7.50 týdne, v
Kentucky $250 rocne, v Sever-
ní Dakote $l5O rocne. Záko-
ny o starobní pensi ve všech
státech výslovne stanoví, že
státní prispení má se poskyto-
vati tem nuzným, starým oso-
bám, které se již samy nemo-
hou uživiti.

Montana byla prvým státem,
který zavedl roku 1923 starob-
ní pensi. Tato forma sociální-
ho zákonodárství setkávala se
tou dobou se silnou oposicí, ac-
koli ji nescházelo cetných nad-
šených prívržencu.

Mnozí lidé se obávali, že
starobní pense “podkope mo-
rálku” pracujícíeích lidí a pou-
kazovali na to, že poskytová-
ním pensi starým lidem übil by
se pravdepodobne smysl pro
šetrnost a že by tím vzrostl po-
cet chudasu, jejichž bída by
byla pouze zbavena nekterých
stinných stránek. Dále se obá-
vali, že udelováním podobné
podpory seslabil by se znacnou
merou smysl pro zodpovednost
vuci starým, nemajetným prí-
buzným, kterýžto smysl má bý-
ti vlastností všech slušných li-
dí a že podobný plán mel by za
následek, že lidé by se naucili
spoléhati se více na vládu než
na soukromé zdroje.

Prívrženci tohoto zákonodár-
ství uvádeli na druhé strane
velmi mnoho duvodu ve pro-
spech státního zaopatrení sta-
rých obcanu. Pridržovali se
zejména názoru, že financní
odvislost ve stárí je jen v ríd-
kých príapdech zavinena ne-
dostatkem šetrností v mládí a
že je nejcasteji následkem
chronických chorob, fysické
neschopnosti a jiných prícin to-
hoto druhu. Dlužno vžiti i
zretel na to, že pri tendencích
v moderním prumyslu, zamest-
návati pokud možno jen mladé
lidi, muž ve veku šedesáti let
nebo casto i muž mladší nemá

možnosti vydelávati si na živo-
bytí i v tom prípade, že jest te-
lesne ješte schopen konati svou
obvyklou práci. Vleklá nemoc
nebo nezamestnanost pripravi-
la jej snad o všechny jeho ú-
spory. Každý starý clovek ne-
má detí, ke kterým by se mohl
v prípade nouze obrátiti. Prí-
vrženci starobních pensi nefi-
novali pensi pro staré lidi jako
opatrení, kterým se má umož-
niti tem, kdož pro vysoký vek
stali se chudými, aby své stárí
ztrávili v soukromí, aniž by je-
jich sebeúcta tím trpela a aniž
by museli snášeti starosti a tr-
peti potupu žebráctví, a aby
mohli žiti neodvisle v tom pro-
stredí, kterému privykli, místo
toho, aby byli posíláni do pre-
plnených ústavu dobrocinných.
Tyto chudobince byly ostatne
shledány velmi nákladnými
zbytky minulých generací, ne-
hlede ani na to, že byly postra-
chem každého jen trochu sebe-
vedomého muže a ženy. Pru-
merná rocní pense jednotlivce
je nepomerne nižší, nežli býval
náklad na vydržování starce
nebo stareny v chudobinci, ba
casto nedosahuje ani polovic-
ky zmíneného nákladu.

V ruzných státech usiluje se
o to, aby meli nárok na starob-
ní pensi lidé již od šedesátipeti
let, a aby též jisté požadavky,
týkající se obcanství byly po-
nekud zmírneny. Ve Wisconsi-
ne bylo provedeno referendum
ke snížení pensijního veku na
šedesátku; návrh byl schválen
pomerem 4 ku 1.

Zájem presidenta Roosevel-
ta o program sociálního zabez-
pecení obyvatelstva, do které-
hožto programu spadá i péce o
nuzné, staré lidi, primeje prav-
depodobne i kongres, aby v prí
štím svém zasedání jednal o
starobních pensích. Pred kon-
gresem nalézá se už nekolik ro-
ku predloha, navrhující dávání
federálních prídelu tem státum
jež mají starobní pense. Dou-
fá se, že v príštím zasedání
kongresu prijde na pretres i
pili- Conneryho predloha, po
jejímž uzákonení byl by presi-
dent zplnomocnen oddeliti $lO,
000.000 z fondu na nouzovou
výpomocnou akci a prideliti je
státum na vyplácení starobních
pensi v letech 1934 a 1936.

o

Masarykuv stav se zlepšil.

“Vecerní Ceské slovo” prine-
slo tuto zprávu: Ministerský
predseda Malypetr navštívil
vcera odpoledne v Lánech pa-
na presidenta. Byla to porad-
ní a informacní návšteva v
predvecer zahájení vládních
porad, které zahájeny budou
v pondelí.

Casopis “Prager Presse” pri-
náší v této souvislosti zprávu,
že práve v tomto týdnu nastalo
ve zdravotním stavu pana pre-
sidenta podstatné zlepšení.
Vzhledem k celkem neprízni-
vému pocasí na Slovensku, pan
president však letos již k poby-
tu do Topolcanek nepojede.

V nej bližších dnech vydají
profesori dr. Maixner a dr. Pel-
nár lékarskou zprávu o zdra-
votním stavu pana presidenta.

o

Ctrnáct delníku pod lešením.
V Benešove u Prahy prová-

del zednický mistr Václav Fu-
lin z Benešova opravy kasáren
pešího pluku 48. Lešení obe-
pínalo celou frontu kasáren,
ctyrpatrové to budovy, v celko-
vé délce pres tricet metru. Ná-
hle se celé lešení zrítilo, pre-
vrátilo se do ulice, hodne po-
tlouklo domy v ulici a pohrbilo
14 delníku, kterí v tu dobu na
stavbe pracovali. Alarmované
vojsko a hasicstvo rychle odkli-
dilo ssutiny, ale na štestí se u-
kázalo, že pod spoustou trámu
není nikdo mrtvý. Ackoli všich-
ni delníci byli zraneni, neprišel
nikdo o život. Zranení byli
dopraveni do benešovské ne-
mocnice, kde byli ošetreni. De-.
vet delníku zustalo v nemocni-
ci, z toho ctyri jsou zraneni
vážne. Jsou to Josef Hájek,
Karel Brejla, František Kuneš
a Jan Hrádek. Vetšinou mají
zranení pátere. Brejla má
zlomenou nohu.

o N

Ceský slad do Spoj. Státu.
Meštanský pivovar v Plzni

vyjednává s velkou severoame-
rickou skupinou o dodávce ne-
kolika set vagonu sladu rocne.
Uskutecnení této dodávky se
však zdržuje proto, že sladar-
ský syndikát se dosud zdráhal
vypláceti svým clenum
Meštanský pivovar v Plzni ne-
ní clenem vývozní prémii,
bez níž by vývozní obchod byl
ztrátový. Americtí zájemci
však trvají na dodávkách sladu
a proto se patrne vyjednáváni
urychlí vzájemnými ústupky.


