
Souhlas a nesouhlas.
Ve White Sulphur Springs,

W. Va., bylo odporuceno uzá-
konení, snad jen prozatímne
N. R. A. kódy, ale na základe
dobrovolné dohody.

Dále byl vypracován pro-
gram spolupráce s presiden-
tem Rooseveltem o otázkách
rovnováhy rozpoctu spolkové
vlády, ustálení amerického do-
laru a boje proti depresi, zej-
ména pri prumyslové výrobe tr
valého zboží.

Prijata byla celá rada reso-
lucí ve všech smerech progra-
mu, národohospodárského o-
brození, které vypracoval vý-
bor, v jehož cele stál John J.
Raskob.

V celkovém programu uve-
deny jsou statistiky 90 nej-
prednejších obchodních stre-
disk, zastoupených ve dvou
velkých organisacích National
Association of Manufacturers
a v Obchodní komore Spoje-
ných Státu. /

Jednání praví, že snahy dneš-
ní administrace, smerující k o-
živení národohospodárského
života zasluhují všestranné
podpory, ale v nekolika od-
stavcích se primlouvá o nekte-
ré konservativní zmeny. Hlav-
ním bodem jest, aby se vláda
príliš v obchodní svet nevme-
šovala a spíše obchodu pone-

chávala volnou ruku.
“Práce se nemuže podíleti

na tom, co dosud nebylo vyko-
náno. Smirovací rozhodnutí,
obmezování pracovní doby,
stanovení mezd pri 30 hodino-
vé týdenní práci, jak jest navr-
hováno, ignorují tuto základní
zásadu.”

Právo delníku vstupovati v
unie dle vlastní volby má býti
uchováno, ale mají býti zaká-
zány stávky neb výluky gene-
rální a ze sympatie.

“60% z 10,000,000 neza-
mestnaných pracuje v prumy-
slu pro výrobu trvalého zboží
a v prumyslu stavebním zahálí
pres 2,000,000 mužu”, hlásí se
mezi jinými záležitostmi v pro
tokolu konferencním.

Verejné práce mají býti pro-
vádeny jen tehdy, když jich
skutecne jest zapotrebí a ne-
zamestnaným má býti spíše po
máháno prímými podporami.
Pri upravování mezd má býti
brán ohled r > delníky inicia-
tivní a lepší práce má býti ta-
ké lépe placena.

Vláde se udílí rada, aby se
snažila vyrovnati rozpocet tak
aby se národní dluh stále ne-
zvetšoval.

Zamítací stanovisko bylo
zaujato proti vládní konkuren-
ci, jež souteží s vlastními ob-
cany. Tak již dnes provádí
vláda podobných podniku pres
dve ste, což prý vede k socia-
lismu.

o

Ford a delník.
Henry Ford mel poradu s

tríclenným výborem presiden-
ta Roosevelta ohledne nejnižší
mzdy v automobilové industrii
a kratších pracovních hodin.
Dva dny trvaly porady, clen
výboru Leon Henderson slyšel
mnoho kritiky se strany delnic-
tva, které si stežuje na rychlé
tempo v práci, kritisuje systém
a zatracuje stroje, jež übírají
delnictvu práci. Ford pravd,
že priznává, že delník ješte až
dosud nemel spravedlivou
mzdu a až ji dostane tak bude
na tom dobre nejen automobi-
lová, ale každá industrie. Ford
pravil,aby dali delníkovi mzdu
která mu náleží v hotovosti a
nechteli jej konejšiti vánocním
krocanem, letním piknikem
nebo mu postaviti v závodu
koupelnu. “Dejte mu mzdu a
on si všechny tyto veci koupí
sám, nebot doba patriarchalis-
mu již jest pryc a já verím, že
delník jest oprávnen k sprave-
dlivé mzde, ale dosud jsem jí
nevidel.

o

Novinárský certík.
Washington (D. C.) Maga-

zíne píše:
“Víte, že Vatican Mesto stát

má nejvetší armádu na svete u
prirovnání se svojí velikostí a
poctem obyvatelstva? Má 1,-
048 ozbrojených mužu z cel-
kového poctu obyvatel 1.000.

Oznámka v Chillicothe
(Missouri) novinách dává vám
na vybranou: s

Vecere.
Methodistský episkopální ko-

stel, Wheeling, Mo.
Krocan 35c. Kurata nebo

hovezí pecene 25c.
Dítky 15c a 20c.

o

Pri zkoušce bandy.

“Budeme opakovati “Hudba
andelova jemne zní.” Snad
nemusím vám, trombonisto,
znovu pripamatovat, že andel
troubící na trombon nedostává
škytavku pri každé note.”

Známky ku lepšímu.
Zamestnanci na železnicích

ve Spoj. Státech dostanou 1.
ledna 1935 prídavek v úhrnné
sume $15,000,000. Je to ctvr-
tina ze $60,000,000, které jim
byly strhnuty roku 1932. Na
1. dubna príštího roku dosta-
nou pak poslední ctvrtinu toho
to 10% snížení, címž jim bu-
dou navráceny drívejší plné
mzdy.

V Akron, Ohio, spolec-
nost Firestone Tire and Rub-
ber Co. zvýší svou proudkci v
iroce 1935 o 7 procent.

V New Yorku minulého
týdne bylo prodáno 25,000 no-
vých automobilu.
—-Ve White Sulphur Springs,
W. Va., John J. Raskob pro-
hlásil, že v automobilovém ob-
chodu roku 1935 se ocekává
zlepšení nejméne o 25 proc.
proti roku 1934.

V devátém federálním
distriktu bylo v listopadu t. r.
znacné zlepšení v maloobcho-
de proti lonskému roku. Do
tohoto distriktu patrí státy
Minnesota, obe Dakoty, Mon-
tana a cásti Wisconsinu a Mi-
chiganu. V 20 department-
nich obchodech v listopadu
prijmuli na penezích o 19%
více, ve venkovských “generál
stores” docela o 27 % více. Ve-
škeren obchod distriktu byl le-
tos mnohem lepší nežli v listo-
padu 1933.

Spolecnost W. A. Sheaf-
fer Pen Co. ve Fort Madison,
lowa, vyplatí svým 1,000 za-
mestnancum vánocní bonus, 4
% jejich celorocního výdelku.
Bonus dostanou, také obchodní
cestující a zamestnanci v od-
bockách této spolecnosti po ce-
lých Spoj. Státech. Spolecnost
již po dve léta neplatila žádné
dividendy svým akcionárum.

o

Novorocní predsevzetí:
Zdraví a štestí!

Štestí jest družkou zdraví.
Proto nejlepším novorocním
predsevzetím jest, delati neco
pro své zdraví. Zde je cenný
pokyn: Užívejte
TRINEROVO HORKÉ VÍNO

a to vám pomuže, abyste byli
zdrávi, meli hodne energie,
zdravou chut k jídlu, správné
zažívání a cistou plet. Tento
spolehlivý žaludecní lék zbaví
vás zácpy, plynu špatného
trávení, bolení hlavy a povše-
chné malátnosti. Budete do-
bre spát a budete sveží od rá-
na do vecera! Ve všech lékár-
nách. Jos. Triner Corp., 1333
So. Ashland Ave., Chicago, 111.
Veselý Nový Rork! advt.

o

Dosud cilý vzdor stárí.

V Lebanon, Pa., William L.
Fuilford pri svém veku 102 ro-
ku jest ješte cilý. Je nej star-
ším žijícím graduantem Penn-
svlvanské university.

“Vedecký pokrok prinesl
mnoho rozrušení a nervového
napjetí, což je nezdravé,” pra-
vil starecek. “Nyní se deje prí-
liš mnoho vecí najednou a na
mnoha místech, takže clovek
ani neví, kam by mel spíše ji-
ti. Pro telesnou i duševní sve-
žest je sice zapotrebí stálé cin-
nosti, nikoli však prekotného
spechu.

V Houston, Texas, práv-
ník J. S. Fagan je 89 roku stár.
Jak jeho prátelé tvrdí, je nej-
starším praxi provozujícím
právníkem ve Spoj. Státech.
Do Texasu prijel pred 64 roky.
V Houston žije 48 roku.
Vzdor svému stárí je dosud stá
le cilý a neprestává pracovati.

o

Milionári v chudobinci.
Sedm bývalých milionáru a

pet evropských šlechticu žije
nyní na okresní farme “Ran-
ého Los Amigos” v Kalifornii.

Dríve byli mezi chovanci
nejvíce lidé trídy zemedelské.
Pozdeji prišlo více osob, které
patrí k remeslum stavitelským,
v posledních šesti letech ale
prichází do ústavu trídy vyšší
a více belochu. Jsou mezi cho-
vanci pestní zápasníci, naléva-
ci, kterí bývali zamestnáni v
hostincích, dva chovanci, kterí
byli vyznamenáni medalií Car-
negieovou, dva bývalí fran-
coužští vojíni a mnohé jiné trí-
dy. Mezi milionári v ústavu
jest jeden, který byl reditelem
velké preplavní spolecnosti.
Námaha a odpovednost, kte-
rou jeho postavení vyžadova-
lo, byly prícinou pomatenosti.
Dnes je tento v ústavu mezi
chudými.

o
Z prírody.

Jeden prírodozpytec ujištu-
je svet, že polární medved mé
nejlepší zimní kožich. K torní
jeden podotýká, že naše koži
chy, máme-li jaké, mají ope
moli.
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Úsudky jiných.
Roku 1737 kdosi napsal:
“Žena at dekuje Bohu, když

manžel má chyby. Manžel bez
chyby, jest nebezpecným po-
zorovatelem.”

Voltair soudil: “Já po-
hlížím na slavnostní vážnost’
jako na nemoc. Radeji tisíc-
krát chci býti slabým a trochu
horecnatým nežli mysliti o so-
be nafoukané.”

Thomas a Kempis radil:
“Nezlob se, když jiného nemu-
žeš udelati takým, jakým by’s
ho rád mel! Ty nemužeš ani
sebe sama udelati jak by’s si
prál.”

Cikánské prísloví: “Pes,
který chodí, najde kost!”

Jeden z umeleckých kri-
tiku mezinárodní povesti pri o-
tevrení zdejší Walters Gale-
rie, jak se povídá, myslel, že
zdi obrazárny této jsou trochu
príliš svetlé, aby byly vhod-
nými pozadím obrazum na ne
povešeným.

“Ach”, odpovedel jeden z
Baltimoranu, znající naše špi-
navé, prachem a vším možným
pokryté ulice, “tomu snadno
se muže odpomoci. Vše, ceho
treba je, jest otevrití všechna
okna na nekolik hodin doko-
v / • •

ran.
o

Z manželského ráje.

Výplata neposlušných žen
schválena byla soudem Lu-
zerne okresu v Pennsylvanii.
Jest to manželovou výsadou,
soudce John S. Fine rekl Har-
ry Betlové, když pred ním stá-
la žalujíc manžela pro ukrut-
nost’.

Manžel doznaly že ji tloukl,
ale omlouval se, že tak delal,
ponevac ona “se prohánela” v
jeho automobilu zatím co on
pracovati musel, aby mohl vy-
delati na živobytí zatím co že-
na místo placení dluhu utráce-
la.

Ve Filadelfii Rose Rossi,
171etá, není mrtvá, jak rekla
soudu na domácí rozmíšky.

“Muj manžel Joe poslal po-
hrobníka a nekolik automobi-
lu pred náš dum na muj po-
hreb,” vysvetlovala.

Aby sousedstvo presvedcil,
že není mrtvou, soudce povolil
jí zatýkac na manžela, aby
mohl zavren býti na nepodpo-
rování manželky.

V San Francisku Anna-
belle Izard rekla, že je nasy-
cena “psím životem”, když ža-
lovala manžela, kapitána ve
výslužbe, Walter Blake Izard
o rozvod.

“Muj manžel,” žalovala,
“pohrozil mne, že mne bude
cviciti tak jako cvicí své honí-
cí psy. Sfackoval a stloukl
mne. Rekl, že dobre umí cvi-
citi psy a že dobre vycvicí že-
ny.”

Žaloba, první svého druhu
ve Spojených Státech, predlo-
žena byla nevyššímu soudu
Georgia okresu v Atlanta 11
roku starou Marthou Louise
Bridewell, dítkem rozvede-
ných rodicu. Odvolává se o
rozhodnutí, muže-li žalovati
novou manželku svého otce,
pro ztrátu lásky tohoto, ochra-
ny a podpory.

Rodice dítka, Max M. Bride-
well, agent, a Louise Bridewell
rozvedeni byli 4. února 1932.
Za dva roky oženil se Bride-
wel s Justinou Mitchell. No-
vomanžely žalovala dcera, za*

tím co tito byli na snubní ces-
te že podnikli “príliš náklad-
nou snubní cestu”. Žalovala o
SIO.OOO náhrady.

Na žádost nové manželky
žaloba dcery byla zamítnuta.
Nyní právní zástupce dítka,
Len B. Guilleben, oznámil, že
podá odvolání Nejvyššímu sou
du.

o

Übohá trpitelka.
Pauline Danielsová z Chica-

ga, žaluje muže na rozvod.
Praví, že muž má pekarský ob
chod a když napece více peci-

vá než prodá, chce aby zbytek
jedla a nedá ji peníze na nic
jiného. Má prý kejky k snL
dani, k obedu a k veceri a už
se jí to prejedlo. Dále pra v í,
že kdyby si muž obchodu hle*
del, že by všechno prodal, ale
on prý sedí celý den u radia a
o zákazníky se nestará, ale
stará se, aby všechno co zbylo
se v domácnosti spotrebovalo.

o
Ve rvacce o peníze.

Rvacka o peníze, jež strhla
se v gasolínové stanici v Gads-
den, Alabama, skoncila smrtí
dvou osob na Vánocní Den a
zranení tretího.

John Wright, 701etý hodi-
t nár a Lee Maddox, 351etá

i manželka majitele stanice, by-
-li zastreleni. Maddox byl kri-
t ticky zranen kulí strelenou mu

do blízkosti srdce.

Vánoce v tech Spojených
Státech.

Po kratickou dobu ve Spen-
cer, lowa, Santa Cláus byl nad
míru sám sobe se líbícím ner-
ku-li zástupu mladých pri
Vánocní nadílce v kongregac-
ním kostele. Když jásot mla-
dých neustával, ale spíše rostl,
Santa Claus z povýšenosti své
pocal se stávati nervosním.
Jak ríkáme v prostomluve “na
papaný” státní zákonodárce,
A. H. Avery se zastavil v rec-
není svém, pohlédl pres své
obtloustlé bríško a uvidel jak
jeho rudé kalhoty, jež ve spe-
chu pred produkcí na sebe o-
blékl, svezly se mu dolu až na
kotníky.

Santa Claus Avery se ztratil
jak rychle mohl, aby sehnal
nejaké špendlíky.

V Atlanta mladík jeden
mel v zálibe házeti malá vý-
bušná torpédka sem a tam.

Aby “špás” byl mu ješte
vetším, prikusoval si kandu za
kandou.

V zástupu, kterým prodíral
se, mlsal a házel torpéda až do
okamžiku, kdy tyto se mu v
kapse smíchaly. Místo kandy
kousl do torpéda. Dohra “do-
brých casu” byla v nemocnici,
s ústy popálenými a dásní o-
drenou.

Ve Spokane, Washing-
ton, expresní úrad dodati mel
Vánocní dar pohovku. Na
zásilce nalepeny byly výstra-
hy: “Neotevríti pred Vánoc-
ním dnem.’^

V Denver Marvin Smith
zlobí se na “nejsprostejšího”
Vánocního zlodeje, který mu
ukradl z automobilu oblek
Santa Claus, jenž si koupil za
$25 a v nemž chtel paradovati
pri “party.”

Ve Waynesburg, Pa., Les-
lie Ankrom pestuje Vánocní
stromky, by si pomohl ku živo-
bytí. Letos zrovna pred Svát-
ky nekdo vlezl do zahrádky
jeho a ukradl mu dvanáct nej-
lepších stromecku.

o

Chicago chudne.
Poslední census ukázal, že

mužu v Chicagu rapidne übý-
vá. Co nevidet budou ženy ve
vetšine. Bylo napocítáno' 3,-
258,528 obyvatel a z toho jest
pouze o 3,844 mužu více než
žen. Pri vládním censu roku
1910 byli muži ve vetšine 66,-
245.

o

Matka unesla svoji dceru.
Lois M. Hollingford, 25, z

West Frankfortu, byla zatce-
na na obvinení, že unesla svoji
31etou dceru Vernu, z domd
jejího strýce v Urban 8. cer-
vence minulého roku. Soudce
práve dal rozvod jejímu mam
želi, James, nacež šerif požá-
dal o zatcení manželky. Otec
Veirny dostal opatrovnictví dí-
tete loni z jara, ale jeho žena
za pomoci ozbrojeného muže
dívku z jeho domu odvezla.

o

Národ prošel již krisí.
V Houston, Texas, ujištoval

predseda Reknostrukcní finan-
cní korporace, vítaný tisíci pri
návratu svém z Washingtonu,
že konec krise se blíží. Zástu-
pum mimo slib tento rekl:
“President Roosevelt má hru-
zu pred udílením podpor ne-
pracujícím. On nemá rád prí-
mou tuto podporu. Chce, aby
lidé pracovali.”

o
Co se stane.

Muž nekousl psa, ale zajíc
rozehnal se na honce, Charles
Neil, z Quincy, Illinois, jak ten
to vypravuje, šel podél silni-
ce, když zajíc vyskocil z kere
a kousl jej do nohy. Lékar ny-
ní ošetruje pokousanou nohu
honce.

Holubi usadivší se na
mestské radnici v St. Louis a
zlobící otce mesta, když tito
zasedají lámajíce si hlavy nad
potrebami mesta, vyzráli nad
chlapíka, který je vypuditi
chtel.

Podle svého dobre promy-
šleného plánu, Pied Piper, roz-
hazoval zrní po nekolik dní na
trávníku pred radnicí. Pak po-
lícil drátená oka posypav ces-
ticku k nim novým zrním. Ho-
lubi pochutnali si na zrní, ale
jenom pred nalícenými paste-
mi.

o
Dva zabiti pred vchodem na

hrbitov.
John B. Chenowett, 621etý

obchodní klerk usmrcen byl na
míste a 621etý William Esslin-
ger zranen byl tak, že za krát-
ko zemrel v nemocnici, když
automobil pred vchodem do
Earlham hrbitova v Richmond,
Ind., se srazil s poulicní károu.

Težce zranen byl Winfield
Urban. Tito trí vezli kvetiny
na hrob Urbanovy matky.

Christmas Klub peníze

jsou štastné peníze

Prinesou radost do srdcí dítek
a sladkou vzpomínku tem, kte-
ré milujem. Každý dolar jest

poselství dobré vule.

A proto pridejte se k našemu

CHRISTMAS KLUBU
DNES

A to bude zajisté vaše

ŠTASTNÁ BANKA

pro rok 1935

Maryland Trust Company
clen Federal Reserve System

CALVERT A REDWOOD STREETS

EUTAW A FAYETTE STREETS

?(¦Spj GAY STREET A FALLSWAY

PRATT STREET A MARKÉT PLACE

| Štastný Nový Rok |

V dokonalé úcte,

i Matejka’s Quality Poultry Farm i
f| EASTERN AVENUE STEMMERS RUN, MD. II

CÍSLO STANKU 257—278 N. E. MARKÉT

m Telefon, Essex 103-M. íjt

Cítila se bídne.
Pan G. Zanolini ze Stark-

ville, Colo., píše: “Moje man-
želka byla velice nervosní; ne-
mela žádnou chut k jídlu a
nemohla spáti ani nalézti od-
pocinku v noci. stežovala si na
všechno a cítila se velice bíd-
ne. Dra. Petra Hoboko jí zna-
cne prospelo, takže nyní se o-
pet teší ze života.” Tento ne-
prekonatelný bylinný lék po-<
vzbuzuje cinnost žaludku, pod
póruje cinnost zažívací, zvyšu-
je chut k jídlu a zároven pra-
vidluje streva a zvyšuje tok
moce, což jsou požadavky prí-
rody k vybudování silného a
zdravého tela. Pro další in-
formace pište Dr. Peter Fahr-
ney & Sons Co., 2501 Wash-
ington Blvd., Chicago, Illinois.

advt.
o

Taž se tatíka.
Mladý manžel: “Cas je, a-

bychom vstali.”
Mladá manželka: “A proc?”
Manžel: “Baby zrovna usnu-

lo.”
i —o

Bez daní.
V Rollint Fork, Minn., ma-

yor oznámil, že roku 1935 ne-
budou se vybírati žádné dane
jako v trech letech predeš-

llých.

Ve veku 123 roku zemrela.
V Sonora, Texas, Pietra O-

viedo Rodriguez zemrela ve
yeku 123 roku. Ríkávala, že
jí bylo 10 roku, když Mexiko
dobylo své samostatnosti na
Španelsku, což se stalo roku
1821. Zesnulá pocházela z
Mexika. Zanechala dceru, kte-
rá praví, že je 80 roku, a kro-
me toho vnuka, který je 561etý
a pravnuka, jemuž jest už 17
roku.

o
Za manželkou.

721etý farmár Theodore
Bergschneider z Nokomis, Illi-
nois, zemrel za osm hodin po
skonu své 641eté manželky
Emmy. Manželka zemrela na
zakrvácení mozku, on podlehl
paralytickému záchvatu v oby-
dlí své dcery.

Ve West Mansfield, Ohio
951etý Benjamin Bates, nej-
starší smírcí soudce v Ohiu,
zemrel. Druhý den podlehl
mrtvici jeho 741etý s,yn Earl
G. Bates.

o
K cemu se soužit?

Otec: povez mi,
proc jsi vždycky posledním?”

Synator: “O to nic není. Ví-
te, tatínku, my dostaneme to-
též z vyucování jako ti v první
rade.”


