
Krajanské z ruzných stran.

V Calmar, la., Jerry Ši-
mek, 231etý, byl nalezen zadu-
šen v automobilu, jenž byl v
garáži pri jeho obydlí.

Josef Sedlácek, rolník z
obce Texas Egypt, byl strelen
cernochem, cernoch Fields stre
lil Sedlácka dvakráte z dvou-
hlavnové brokovnice ze vzdá-
lenosti asi 25 yardu, když sbí-
ral bavlnu. Cernoch prišel s
brokovnicí. Sedlácek rekl, že
nechce ho na své farme s pal-
nou zbraní. Když Fields užil o-
strých slov, Sedlácek pravil, že
cernocha udá. cernoch strelil
a trefil rolníka do zad u rukou.

Cernoch byl zatcen.
V Sealy, Texas, František

Drozd vážne zranil svou ženu
a pak zastrelil se, pri hádce v
kravské ohrade, kde Drozdova
žena dojila krávy.

Do New Yorku lodí Mon-
hattan pribyl Dr. Juraj Slávik,
poslanec národního shromáž-
dení ceskoslovenského, bývalý
župan a pak ministr zemedel-
ství a vnitra, t. c. také náme-
stek starosty ceskoslovenské
obce sokolské v Praze. Hned v
prístavu byl host privítán.

Dr. Slávik prijel v úredním
poslání jako zástupce CSR. na
kongres mezinárodního svazu
leteckého, který bude od 8. do
11. ríjna ve Washington D. C.
Avšak slovenské národní sokol-
stvo, sdružení v Slov. Tel. Jed.
Sokol a tvorící s ceskou Ameri-
ckou Obcí Sokolskou jednotný
Svaz csl. sokolstva v Americe
využitkovalo príchodu námest-
ka COS v Praze a požádalo jej,
aby navštívil celnejší csl. osady
a promluvil k obecenstvu..

Z New Yorku zajede do Cle-
velandu, dále do Chicaga ado
jiných mest. Bude prednášeti
o pomerech v Ceskoslovensku
a hlavne na Slovensku, nebot
je rodilým Slovákem a pred ca-
sem byl též županem v Koši-
cích.

Záhadná vražda, jejíž o-
betí se roku 1925 stal. krajan
Frant. Micka, obchodník v Hut
chinson, Minn., bude konecne
objasnena a vinníci potrestáni.

Farmárský delník John John-
son priznal se šerifu A. T. Bei-
hofferovi, že zastrelil Micku.
Pri tom byl jav o spolecník do
zlocinu zapleten Albert Tupá,
bývalý nájemce na Mickove
farme severovýchodne od Hut-
chinson, nyní bydlící ve Willow
River. Tento byl už také zat-
cen a dopraven do vazby v
Glencoe, kde se pokusil o sebe-
vraždu.

Johnsonovo priznání se k za-
vraždení Mícky prišlo neoce-
kávane, když byl vyslýchán
pro surové zmlácení Edwarda
L. Anfisena z Atwater, který
byl témer umírající dopraven
do Hutchinson Community ne-
mocnice.

V dobe, kdy byl Micka za-
vražden, byl Albert Tupá ná-
jemcem na Mickove farme a
Johnson pracoval na této far-
me jako zjednaný delník. Mic-
ka zmizel 13. ríjna 1925 a jeho
zmizení zpusobilo sensaci. Te-
prve za tri týdny pozdeji byla
jeho mrtvola nalezena v mel-
kém hrobe v príkope u Lake
Hook. Johnson i Tupá byli
tehdy vyslýcháni, aby úrady
nemohly jim nic dokázati.

Nyní se Johnson priznal, jak
to bylo. Micka osudného dne
prišel na svou farmu a stál v
kukuricništi, když ho Johnson
zastrelil ze zadu ranou z bro-
kovnice. Domníval prý se, že
Micka má u sebe vetší obnos
penžz, ve skutecnosti však mel
v kapse jenom sls. Johnson
tvrdí, že Tupá mu pak pomá-
hal Micku pohrbíti. Odnesli
mrtvolu spolecne do auta a od-
vezli ji do príkopy u Lake
Hook, kde ji zakopali blíže far
my George Hopkinse.

Tupá se už také priznal ka-
pitánu Hermanu Vallovi ze
státní zlocinecké úradovny. A
protože byl rozrušen, byl jeho
spolecník v cele požádán, aby
na neho dával pozor, casne z

rána byl spoluvezen probuzen
chroptením a když vyskocil,
spatril Tupu viseti na železné
tyri. Urízl ho ihned a tak byl
ješte vzkríšen. Johnsonovi i
Tupoví hrozí žaloba pro vraž-
du prvního stupne.

V Omaze pohrben byl 44
letý krajan Antonín Drápalík
mladší, který zahynul zaduše-
ním pri požáru hotelu Park, v
Duluth, Minn., kde byl posled-
ní dve léta zamestnán jako por
týr.

Požár, provázený
výbuchy, zasáhl restaurant na-
cházející se pod hotelem. Kra-
jan nalezen byl mrtev v prí-
zemku, kde v té chvíli spal, u-
žívaje prázdné chvilky ve služ-
be. Tri hasici byli poraneni
pri hašení tohoto požáru a je-
den hotelní host byl premožen
dýmem.

V Kewaunee, Wis., kra-
jan Frank Brádek spáchal se-
bevraždu ve svém domove. Mr-
tvola byla nalezena ležící na
posteli, a mající strelnou ránu
ve spánku.

Byl 61 let stár. V Kewaunee
žil skoro celý život. Brádek žil
sám, a málokomu se sveroval.
Nekterí myslí, že život jej pre-
stal tešit následkem nedávné-
ho zranení, když spadl s patra
stodoly. Staré psaní nalezené
po jeho smrti v jeho byte uka-
zuje, že také láska jej v živote
sklamala. V onom dopise jed-
na žena, která ocekávala, že se
stane Brádkovou, mu dopsala,
že již déle nemuže cekati a že
si bére nekoho jiného. Jeho
matka zahynula pred 30 lety,
když spadla s okna domu na
hlavní tríde v Kewaunee.

V Clevelandu Karel F.
šácha podlehl zranení pri sráž-
ce aut v Cleveland Heights.
Byl 48 roku a 9 mesícu stár.
Jako mladík vstoupil do pošto-
vních služeb. Pri svém skonu
byl u pošty již 30 roku.

Ceský farmárský hoch
Edgar Walla opetne je vítez-
ným clenem klubu mladistvých
pestitelu kukurice v Texasu.
Jeden jeho akr dal 117—63
bušle kukurice, jiný akr bez-
mála 107, prumerne s obou 112
—2B bušle. Lonský prumer je-
ho sklizne kukurice s akru byl
128 a jedna tretina bušle.

V Omaze, Nebraska, ctr-
náctiletá Anna Marie Lassite-
rová odešla z domova. Posla-
la své matce lístek, na nemž
sdeluje, že se nachází v Chica-
gu, kde si hledá nejaké zamest-
nání. Žádá matku, aby po ní
nenechala policejne pátrati pro
hlašujíc, že se neztratí. Mat-
ka ale pres to má o ni znacnou
starost. Dívka, jež ztrávila 4
roky v rušném živote v Praze v
Ceskoslovensku, necítila se v
pomerne tiché Omaze spokoje-
nou. Má zpevní i hudební na-
dání a nepochybne má za to, že
tento svuj talent muže lépe u-
platniti v Chicagu.

Josef Chalupník z Chica-
ga zemrel následkem zranení,
když zasažen byl automobilem.
Narodil se v New Yorku pred
triceti lety. Mimo své manžel-
ky a dítete zde zanechává mat-
ku Antonii Chalupník-Havel-
kovou.

Slovák Štepán Trichák
byl ošizen o $5,000 dvema pod-
vodníky v Chicagu. Prišli do
jeho bytu když nejakým zpu-
sobem zjistili, že má peníze v
bance. Rekli mu, že by mohli
koupiti majetek, který má de-
setkrát vetší cenu než zac jest
prodáván v dražbe pro neza-
placení daní. Pravili, že by sa-
mi majetek koupili, ale nedo-
stává se jim asi $5,000, ale oni
by dali po $5,000 a majetek má
ceny skoro SIOO,OOO.

Trichák s nimi jel do mesta
a peníze vyzvedl. Jeden z pod-
vodníku zabalil je do šátku a
rekl Trichákovi, aby peníze dr-
žel u sebe. Na 63. a Dorches-
ter ul. zastavili automobil, re-
kli Trichákovi, aby vystoupil
také a zustal na rohu státi a ce-
kal, až se presvedcí, jestli draž
ba už jest zahájena. Zustal na
rohu státi, podvodníci odejeli,
prý jen za roh, k druhému vcho
du velkého cinžáku. Když o-
šizený cekal hodinu, a cekal
dve a nikdo se nevracel, napa-
dlo jej rozdelati balícek. V
tom byly papíry, ale žádné pe-
níze.

Frank Necas, pokladník
výpomocného spolku ‘Vernost’
v Plzni, Chicago, zproneveril
asi $2,000. Spolek “Vernost”
má svou úradovnu v místnosti
Vladimír Moravec. Zatýkac
podepsal tajemník spolku, Vin-
cent Holecek.

Pokladníkem spolku byl asi
dvanáct let. Pred tremi roky
onemocnel a byl nucen uchýli-
ti se do nemocnice, kde pobyl
nekolik týdnu. Ztráta zamest-
nání a útraty s chorobou zavi-
nily, že se octnul záhy ve fi-
nancní tísni.

Stanislav Novotný byl roz
drcen a jeho prítel Jan B. šá-
lek težce poranen pri srážce
trucku s automobilem u Taco-
ma, Washington. 291etý kra-
jan Stanislav Novotný, strojník
pocházel z Clarkson, Neb. Je-
ho spolecník, Jan B. šálek z
Tyndal, S. Dak., byl kriticky
poranen. Oba stáli na trucku,
jenž rídil jejich zamestnavatel
Henry Brown, v jehož ovoc-
ných sadech byli zamestnáni.

Novotný byl pri srážce do-
slovne rozmackán, takže byl
mrtev v krátké chvíli, kdežto
Šálkovi byla rozražena lebecní
kost.

'

Novotný graduoval na Uni-
versity of Illinois. Nejaký cas
pracoval v Brasilii. Z Jižní A-
meriky prijel na Pacifické po-
breží k vuli zdraví teprve ne-
dávno.
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Josef Stopec, 29 roku sta-
rý, byl zatcen na obvinení, že
poslal jed do okresního vezení
a otrávil ctyri vezne v Chicagu.

V Chicagu 23 roky starý
Josef Sedlácek, odsouzen pro
loupež na doživotí na obžalo-
bu, znející pro vloupání se do
cizího majetku. Ponevadž byl
pro takové kousky stíhán již
dvakráte a strávil pul ctvrtá ro-
ku v Pontiac, byl nad ním nyní
vynesen maximální trest.

V Clevelandu Václav šef-
cík, 36 roku starý, jenž býval
za prohibice “hostinským a
sportem” a niceho se nejekal,
pred sedmi mesíci se oženil s
krajankou. Za krátko došlo
mezi manželi k nesrovnalos-
tem a konecne k rozchodu. Je-
ho 321etá manželka Anna, ro-
zená Kuntová, se vrátila k ro-
dicum Jos. Bartonovým a za-
krocila o rozvod.

Šefcík se nekolikráte pokou-
šel udobriti manželku a prosil
ji, aby se k nemu vrátila, lec
marne.

Ve ctvrtek objevil se náhle v
dome Bartonu, kde opetne pro-
sil o zapomenutí. Když ho
manželka odbyla, porucil jí, a-
by s ním šla do jeho bytu. Man-
želka ho vykázala z bytu a po-
žádala Bartonovou, aby šla za-
telefonovat pro policii. Jakmi-
le tato krácela ke dverím, šef-
cík vytáhl revolver a pocal strí-
let. První rána minula, dru-
hou ranou byla zasažena Anna
do cela a tretí do levého prsu.
Klesla k zemi jako podtata a
byla okamžite mrtva.

Barton skocil za kamna, aby
nebyl zasažen a Bartonová pa-
dla na podlahu.

o

Kde válecní šílenci by mohli
kupovati munici.

V Rock Island, 111., arsenál
Spoj. Státu v prípade války mu
že býti rychle zmenen na nej-
vetší podnik na výrobu válec-
ných potreb, jak prohlásil jeho
komandant podplukovník A.
G. Gillespie pri banketu na po-
cest Franka Browna z Rock
Island, který byl nedávno zvo-
len prvním námestkem koman-
danta Americké Legie pro illi-
noiský obvod.

“Mužeme velice rychle pre-
meniti naše továrny na závod,
který by vyrábel všechny mož-
né potreby pro armádu, stojící
v poli,” pravil podplukovník,
k cemuž pak ješte dodal: “A
kdyby bylo nezbytno, mohli
bychom stavetí i bitevní lodi.
Pak by náš arsenál byl nejvet-
ším svého druhu na celém sve-
te.”

o

Morganova knihovna
ta na $1,665,000.

Svetoznámá knihovna financ
ního magnáta J. P. Morgana,
obsahující nejvzácnejší knihy,
byla v New Yorku pro zdanení
odhadnuta na 1,665,000.

Od roku 1924 byla biblioté-
ka sprostena danových poplat-
ku jako ústav, založený pro
všeobecné dobro, ac jinak jest
prístupna obycejným smrtelní-
kum pouze na vydané písemné
povolení. Procedura tato trva-
la nekdy až tri dny. President
zdanovací rady oznamuje, že
knihovna byla uznána za ob-
jekt, podléhající dani, teprve
na rok -935. Duverníkum kni-
hovny ale jest dána príležitost
z nálezu toho se odvolati.

o

Odsouzen ku smrti.
Ve Willkes-Barre, Pa, Ro-

bert A. Edwards byl uznán po-
rotou vinným ze zlocinu vraždy
své techotné milenky, Fredy
McKeehnie a odsouzen ku tre-
stu smrti v elektrické židli.

o
Banka oloupena.

V Shawano, Wis., tri bandi-
té oloupili o S4OOO State ban-
ku.Prerezavše telefonní spoje-
ní a zhasivše ulicní svetla, lupi-
ci se zabarikádovali vedle ban-
ky a stríleli na každého, kdo se
priblížil k budove banky. Ni-
kdo nebyl zranen.

Pozoruhodný lécivý pro-
stredek.

“Moje manželka si velice ste
žovala na bolesti hlavy,” píše
pan David Esslinger z Vegre-
ville, Atla. “Nemela chuti k
jídlu a casto trpela kyselým
zdviháním žaludku; rovnež
zácpou, využití nekolika láh-
ví Dra Petra Hoboko získala
zpet své zdraví a od té doby
cítí se velice dobre. Je to naj
nejvýše pozoruhodný lécivý
prostredek a pomohl nám mno-
hostranne.” Tento casem vy-
zkoušený bylinný lék jest znám
pro svuj výborný vliv na po-
chod zažívání a vymešování:
pomáhá vybudovati dobré zdra
ví. Dodáván jest pouze místní-
mi jednateli; pro další infor-
mace pište Dr. Peter Fahrney
& Sons Co., 2501 Washington
Blvd., Chicago, 111. advt.

Posmrtní Vzpomínka.
Mesíc ríjen jest pro nás nejsmutnejším v celém roce, neb jest tomu 16 let, kdy neú-

prosným osudem vyrvání byli naší milovaní synové a bratrí

Václav, Karel a Josef Zemanovi
a nyní odpocívají vecný spánek na hrbitove Cedar Hill.

Byt i smrt nás odloucila, Spete sladce, spete klidne,
a již nejste mezi námi, drímejte sen blažený,
dlíme u Vás každé chvíle, upomínky naše stále
a v duchu obíráme se Vámi. náležet Vám budou vždy.

Den výrocí Vašeho úplne venujem Vaší památce. “Odpocinte v pokoji!”

KAREL A ANNA ZEMAN, rodice; ANTON A EDUARD, bratrí;
ANNA A JOHANA OCÁSEK, sestry; JOSEF OCÁSEK, švagr a dítky.

Významný experiment v

Tennessee Valley.
F. L. I. S.

Sociální pokus, jehož oceká-
vané výsledky mohou míti da-
lekosáhlý význam pro celý a-
merieký národ, provádí se v
prítomnosti v Tennessee Val-
ley, v území, jež je s hlediska
jak zemedelského, tak i pru-
myslového stále ješte považo-
váno za “zaostalé.”

Území zabírá plochu 40.000
ctverecných mil a zabíhá do
Alabamy, Georgie, Kentucky,
Mississippi, Severní Karoliny,

Tennessee a Virginie. Ackoli
je to jeden znej chudších kraju

zeme. kam dosud neproniklo
skutecne tempo amerického |
rušného života, prece tam žije
ješte dnes pres dva miliony li-
dí. Farmy, kterých je tam ko-
lem 173.000, zabírají plochu
1-2,000.000 karu. Obdelává-
ním pudy, jež ztratila úrodnost
vysilováním a užíváním zasta-
ralého systému osívání stáje
jedné a téže plodiny na témže
poli, zabývá se témer jedna
polovina populace. Chudý pru-
mysl obmezuje se takrka vý-
hradne"- na prumysl textilní;
nej duležitejším odvetvím toho-
to prumyslu je výroba hedvábí
a puncoch.

Tennessee Valley je územím,
honosícím se bohatými, a pri
tom casto témer nedotcenými
zdroji prírodního bohatstvh
Podnebí je mírné ana území
samém precházejí vysoké hory
ve velké lesy, jež se opetne
strídají s poli, kde pod neúrod-
nou vrchní vrstvou skrývá se
puda úrodná, cetná zrídla na-
pomáhají životu ruzné a boha-
té flory. Zemedelství mohlo
by se státi výnosným zamestná-
ním, kdyby se farmári naucili
správným methodám zemedel-
ským, a kdyby se tam zavedla
levná síla pohonná, které se v
prítomnosti dostává jen velmi
málo lidem. Zužitkování prí-
rodního bohatství znamenalo
by vznik nových odvetví pru-
myslu a celé území doznalo by
rozkvetu náležitým vyrovná-
ním zemedelství a prumyslu.

Vdechnutím nového života
do této zanedbané cásti zeme
byla poverena Tennessee Val-
ley Authority (T. V. A.), jež
byla sestavena rozhodnutím
kongresu, který ji poveril mocí
vypracovati program, kterým
by se vzkrísil sociální a hospo-
dárský život údolí.

Bezprostredním (T.

V. A.) je dáti zemedelcum i
prumyslníkum levnou elektri-
nu. Se stavbou ohromných hy-
dro-elektrických centrály jež
mají v budoucnosti vyrábeti 3,-
000.000 konských sil, bylo jiz
zapocato.

Wilsonova prehrada u Mus-
cle Shoals zásobí okolí asi 600,-
000 konskými silami, k nimž
pribude dalších 375,000 k. s.
vybudováním Whee-
lerovy, zbudované nejakých
15 mil nad Muscle Shoals.

Dalšímu nicení pudy má se
zabrániti strídáním osevu ruz-
ných plodin, užíváním náleži-
tých hnojiv a zalesnováním,
jímž se má zastaviti dálší ochu-
zování pudy. Velká ložiska
fosfátu, kterých údolí to-
lik potreba, jsou prímo na mí-

ste, takže jak tak i

hnojivo muže se vyrábeti ve
velkém merítku místne.

Delníci a nádeníci, je jichz
práce je potreba k uskutecnení

V z pomín k a .

Srdce naše naplneno jest bo- jmmmmm-f
leští pri vzpomínce, že 17. ríj-
na tomu bude dvacet osm ro-
ku co náš draze milovaný man-
žel a otec

nás navždy opustil a nyní spán- f§§|
kem vecným drímá na Národ-
ním hrbitove. S pocity nežné Mtppy

'

lásky a vdecnosti pristupujem Igr <

ku hrobu Tvému, co dukaz, že . Jfc' '
stále na Tebe vzpomínáme, Jjjjg
drahý obraz Tvuj ustavicne v r jam

srdcích svých chováme a v pa-
mátce Tvé útechu hledáme,
Spi klidne a bud ujišten, že ve
vzpomínkách naších žiti budeš
na vždycky.

Památce Tvé venuje:

ANTONIE POKORNÝ, manželka a dítky.

VZPOMÍNKA.

S žalem prihlížíme ke dnu
15. ríjna neb jsou tomu ctyri |::1§;:. M: á-V •
roky co navždy se rozloucil s
námi náš milácek V

Rudolf Ouredník
a nyní klidne drímá vecný spá-
nek na hrbitove Nejsvetejšího I||É|Í|

Oci Tvé se navždy zavrely, ||§jl|| | í%2l§| :;
zda v srdci se rána kdy zacelí?
Odešeks na vždy, o jaký žal,
eo nám bylo nej dražší, íj|P^

V památku Tvuj hrob zdobíme
kvítím, vzpomínka Tvá svátá F

ŽOFIE JAGER, matka,
ELSIE OUREDNÍK, sestra.

Vzpomínka.
Jest tomu práve rok co s námi se rozloucil náš milo-

vaný manžel, otec a dedecek

JOSEF VODÁCEK
a nyní klidne drímá na Národním hrbitove.

Když slunce nového žiti neslo dar,
nám smutek prineslo a drahého života zmar.
My milujem Te stále —a památku Tvou v úcte máme
a denne na Te, manželi a otce drahý, vzpomínáme.
Kéž vecného si dosáhl klidu v temném hrobe

život je krátký my všichni príjdem k Tobe.
To Ti k uctení svetlé památky venují:

MARIE VODÁCEK, manželka, dcera, zet a vnucky.

celého ohromného plánu, byli
vybráni z rad nezamestnaných
sedmi státu, jichž cásti tvorí ú-
dolí Tennessee. V prítomnosti
je na projektu zamestnáno asi
12.000 lidí, vcetne nekolika ti-
síc mladých mužu z C. C. S. a
C. W. A. Zkušení delníci, pra-
cující na stavbách Norrisovy a
Wheelerovy prehrady, dostá-
vají za každou hodinu jeden
dolar, obycejní nádeníci 45c a
pomocníci 55 až 75 centu.

V údolí vyrustají v ruzných
místech nové “plánované ob-
ce,” s delnickými “domy bu-
doucnosti”, jež jsou všechny
staveny s koupelnou, ohništem,

| velkou otevrenou pavlací, chrá-

nenou pred hmyzem sítemi, s
elektrickými kuchynskými ka-
mny i s elektrickým vytápením
a s garáží. Každý dum má
zahradu, na níž je venována o-
bycejne jedna tretina akru.
Prumerný nájem za tyto vlá-
dou vlastnené domky je sl4
mesícne za domek o trech míst-
nostech.

o
Co s ukradeným umrlcím

vozem.
V Chicagu pohrobník Max

Jatte nechal na Troy ulici a
Roosevelt road státi umrlcí vuz
Nejaký zlodej jej ukradl. Po-
licie premýšlí, co s ním zlodej
bude delatir


