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Bryan, poměrně neznámý, získal presidentskou nominaci svol Vitagraph Company udávati na filmech jména filmových her-
jí proslavenou řečí a byla to památná kampaft, již vedl pro-lců a hereček. Toto opatření bylo odůvodněno popularitou, 
ti organisovanému kapitálu, než to snad byl jediný připadl které se již tehdy nlkteré filmové hvězdy dobyly. Podnik 
toho druhu v americké politické historii. v Dftc* ovšem byl mezi tím tak vzrostl, že Smith a Blacktonvjej přeměnili \ 
sotva Bryan dovedl takové nadšení pro sebe vzbuditi v kon-| koncern, který brzo zaznamenal roční obťat téměř 5 milionů 
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dollarů. Brzy potom nastoupil film vítězné tažení do celého 
světa; k vítězství dopomohlo filmu hlavně filmové drama. 

Jak vidno, byly počátky filmu a filmového dramatu sví
zelné a skromné, takže mimoděk nám napadá srovnání po-

SaallA »• pousw na pfrtpibtnft. 
. tvtť • acnaAxoa te domu Ho tydné, koumala ron&i«6t Itaid&u 
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věnci, nemluvě ani o massách voličstva. 
Ti pánové, kteří se ucházejí o demokratickou president

skou nominaci, jsou sice většinou "all right", ale celkem vza
to, jsou zrovna tak konservativní jako president Coolidge, a 
kdyby některý z nich byl navržen, nebylo bfrílt tomu třé})a| čátků českého filmu s těmito prvopočátky filmového uměn 
prorockého ducha předvídati výsledek-volby, f I vůbec. Není-li české filmové drama ještě na úrovni světové 

* * * : ,I produkce, jsou tím vinny jen nuzné a primitivní poměry, zi 
Senátor LaFollette slibuje však uSiniti fctoŠáT volebníl jakých musí československý filmař pracovati. Jsou to pomě-

kampaň zajímavou — totiž, zlepší-li se jeho vážně *podrytél ry, které mnohý upomínají na trpké začátky zakladatel 
zdraví. Zdali anos á přijmedi nominaci tak zvané třetí stra-| filmu. A jestliže přes nedostatek peněz, technických pomi 
ny, máme k očekávání kampaň ještě rušnější než v r. 1912.1 cek, vyškolených herců a rešisérů se občas podaří zhDtovit; 
kdy se do toho vložil Roosevelt a kdy pravidelný republikán-l český film, který snese srovnání s filmy cizími, pak jesť to 
ský kandidát, p. Taft, dostal celým osm eléktorálních hlasů,! neocenitelný úspěch a spolu záruka, že za 25 let bude možn 

Utah a Vermóntu. I také napsati radostnou jubilejní úvahu českém filmu a čefc 
Dnes jistě není nikoho, jenž by podceňotfcl sítu LaFol-|kém filmovém dramatu. 

tetiovu, i kdyby byl nejvášnivějším odpůrcem wi-cOnšinského 
senátora. Za LoFolletta postavilo by se organizované dělni-
ctvo a farmáři*, na severozápadě, což • byla by jisté silná kom
binace. ' . 
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STŘEDA, DUBNA 1924. 

ZABITI NA MEZIMÉSTKÉ 
DRAZE. 

Newark, O., 22. dubiUu 
Nanejvýše zajímavým je v této souvislosti článek v dub-|\Vishart Parkinson byl na mí 

novém čísle Locomotive Engineers Journal, orgánu BratrstvaI stě zabit a A. R. Ardey smrtel-
železničních strojvedoucích pod náivem "LiFfellette na pre-1 ně poraněn nákladní károu na 
sidentství", jenž začíná; I meziměstské elektrické dráze 

"Americký lid žádá si nového směru ve Washingtoně a|l5 mil na západ odtud včera 
hodlá jej míti. Žádá si presidenta nepotřísněného stykem sl večer. Ardey zemřel později 
koruptními osobami a zájmy, někoho, jenž má srdnatost a|v nemocnici, kam byl dopra-
bezúhonnost provésfti důkladné vyčistění staré chásky, ježi ven. Wishart vycouval se stým 
opětovně zradila důvěru lidu. Žádný kompromisní kandi-| autem na trati elektrické drá-
dát nepostačí." 

V další části ítáVi ku od potuluj# É# vo!fl§frí, áfcý évéžo-
vali o senátoru z Wisconsinu jako presidentském kandidátu. 
Článek tento nepochybné vyvolal trapné pocity u p. Me 
Adoo-a, jenž počítal na podporu železničního délnictva. 

í O SOUČASNÝCH UDÁLOSTECH. 
Bývalý sekretář námořnictva Denby súčastnií se dvou v;i 

iek, oné se Španělskem a války světové a nikdy nevyhledává 
nějaké lehké, "bezpečné" služby. Třeba že snadno mohl do 
sáhnouti hodnosti důstojnické, začal mezi řadovými vojáky 
k byl na místech, kde se střílelo. To jistě slouží mu ku cti. 
|ile zároveň dlužno doznati, že když rozdávali "filipa", p. 
Ďenby si zrovna nepřispíšil, což také přivodilo jeho nepři 
Jemnosti v úřadě, do kterého povolal jej president Harding a 
y koncích jeho rezignaci. , * \\r. t  

Onéhdy p. Denby proslovil řeč tia obtttfftr -ávěho úřední-1 dovedla uchvátiti svým velikým uměním. Za několik dní na 
id počínání a.# té soudíme, že dosud si neuvědomil, ze se stall.stoupí cestu do své rodné země, v rakvi, provázena svojí he-
nástrojem prohnaný, h ch! ipíků, kteří využili jeho důvěii-| řeckou společností. 

hy zrovna když kára velikou 
rychlostí se blížila. Muži tito 
byli společníky v kontraktor-
íkém obchodě. 

Eleonora Dune-ova zeWela po krátké Nemoci, když 
uších zněl jí potlesk obecenstva, které ještě ve věku 65 roku I 

vosti. Pan Denby vyprávěl, že mu řekli, (nepraví kdo) z* 
olej z vládních reserv odtéká a jest odváděn do soukromých 
studní a jedinou <vstou, jak tomu odpomoci, že je, vládní o-
lejné reservy " VVyomingu dáti k vykořisťování p. Sinclair-
ovi a ony v Californii p. Dohenymu. Pan Denby šel se pak o 
tom poradit h p. F«l-(ím a t«n mu prý řekl, že je to výborná 
myšlenka, lakovým způsobem "xachrániti" vládní olej a pan 
Harding také s nimi souhlasil. 

Nám samozřejmé íení znáfWO vitefctrtiii; co se ve Washing 
torě dělo, ; le přes to dovolíme si prozraditi p. Denbymu, že 
ňřtom odtékání a odvádční oleje z vlád. reserv vzkázali mul 
pp. Sinclair u Doheny, # nimii Fallíbyl v allianci, v uznání je-| 
jich étédroítí a velkomyslnosti při poskytování půjček. , 

Zdá se, m p. Denby dosud neprohlédl, kdo že mu vlast 
né poradil ten výborný způsob na zachování a zachránění 
vládního oleje a tudíž mu to prozrazujeme. 

• • • 

Seftátm* Borah, přédaéd* výboru, jenž vyšetřuje trestní 
žalobu podanou proti senátoru Wheelerovi z Montany v tom 
to státě, je pro ono místo obzvlášť vhodnou osobou. 

Kdy% byl zvolen do senátu, jeho političtí nepřátelé v 
Idahu, rovněž se vytasili proti němu s trestní obžalobou, kte
rou vznejla něho federální velká porota. Tehdy byl však 
V Bílém Domě president Roosevelt, jemuž se to zdálo nějak 
nápadné s tou žalotion proti Horahovi, kterého znal jako roz
šafného a bezúhonného muže, vyšetřil tudíž všechno důklad
ně a výsledek byl, že vzal za límec federálního distrikthího 
návladního v Idahu a vyhodil jej ss úřadu. A to byl konec 
se žalobou proti Borahovi, která byla pouze výsledkem msty 
jistých mocných zájmů, jímž ve svém domovském státě šla 
pal na paty. 

Nevíme ovšem, jak to v koncích dopadne se žalobou pro 
U sehátoru Wheelerovi, ale jisto je, že senátor Borah je mu 
žem nad jiné povolaným k vyšetřování okolností, za nichž 
byla vznesena . 

* * » 

Pan Elbert H. Gary, předseda ocelářského trustů, dove 
de býti velmi "vtipným", když chce. Nikdo zajisté neupře. 
Že jeho poznámka ucn Aná na schůzi akcionářů zmíněné kor
porace byla velmi vtipnou. "Tou nejhorší věcí, s kterou je 
nám přítomné zápasili, jě americký kongres", pravil part 
Gary. Za to president Coolidge se p. Gary mu znamenitě za
mlouvá, o tom řekl, Že je to muž pevný jako "*kála Gibraltat 
ská". 

Jsme jisti, že mínění p. Garyho o kongresu sdílejí též 
pp. Doheny, Sinclair, Daugherty, Mellon a zejména p. Albert 
B. Fall, jenž neví, zda skončí svůj život na té krásné renči v 
Three Rivers, N. M., kterou si pořídil za "půjčky" od ole-
jářských magnátu — nebo v kriminálé. 

Ti pánové a ještě jiní shodují se v ttífň, že kongréS jv 
"nuisance", kterou jim byl sám satanáš dlužen, -lak bylo 
by to hezké, kdyby ve Washingtoné vládl jendm president 
Coolidge, jeho kabinet a rejvyšší soud. Z těch jistě nikdo 

Býti užitečným až do konce života 
nazváno ideálním uzavřením téhož. 

JUBILEUM FILMU 

IGEN. LOSSOW V KEMALO 
VÝCH SLUŽBÁCH. 

Berlín, 22. dubna. — Tepiv 
nyní vychází na jevo, že býva 
lý náčelník bavorského vojska, 
gen. Lossowv.odcestoval krátce 

..před vyvoláním procesu s gen 
mo ® ^ ^iLudendorfffem na ostrov Kor-

fu, odkud odjel v společnosti 
několika německých armád
ních důstojníků do Angory 
Stalo se tak na pozvání Kema-

x la paši, jenž chce,v aby baron 
Lossow pomáhai v reorganiso-
vání tureckého vojska. Lossow 
býval dlouhá léta příručím na 
německém velvyslanectví v Ca 
řihradě, kde seznámil se s Ke-
malem. Gen. Lossow je pova
žován za zuřivého nepřítele 
Francié a věří, že Německo 
Francií srazí se v něVvolika 1< 
tech, kdy Turecko připojí se 
opět .k Teutonům. 

Vzácné jubileum práce. Na do
le Albert v Tuchomyšli u Ustí n 
L. náležejícím^ České obchodní 
společnosti v Ustí n. L. pracova 
horník Jan Diviš bez přerušeni 
plných 67 let. V neděli 30. bře 
zna dosáhl věku 80 let. Při té 
to příležitosti uspořádána byla na 
dole Albert šachetní slavnost na 
počest jubilantovu za přítomnosti 
horního ředitele české obchodu 
společnosti, zástupců závodu, zá 
vodní rady a dělnictva, při ní 1 
mu bylo doručeno uznání pana 
presidenta republiky a čestný pe 
nežitý dar České obchodní společ 
nosti. 
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Clmhada. Prmktický » 

Ceno uspokojí každého. 
Úřaduje od 9 h. ráno do 8 vel 
Vů sthedujon do ft.« pol. 

5747 Broadway. 
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Úplné zátoby 
diamantů, hodinek, 
stříbrného náčiní, 

broušeného skla, atd. 
Ceno mírné. Veškeré 

zboží zaručeno. 
Prakticko klenotník a 

hodinář. 

5747 Broaáway 
roh' Cable Ave. 

"•li 
Upozorněni nemocným. 
Chiropraktická upraveni 

odstraňují příčiny vašich ni^ 
mocí a uzdraví vás. Specialisti 
ženských a dětských nemoct 

Chiropraktický odborník. 

Dr. G. K. 
MONTGOMERY 

15-16 Olympic Budova 
roh Broadway a E. 55. ulice* 

Vchod z Hamlet. ; 
Hodiny od 10 do 12 dopoledne 
od 2 do 4 edp., od 6 do 8 ve#» 

OZNAMOVÁNI VK 44SVETll*' 
. PŘINÁŠÍ ÚSPĚCH. 

Málokterý z|tv jest pro nasi dobu tak charakteristický. | 
jako* úžasný přímo rozvoj kinematografu v posledních letech. 
Filmová technika a filmové umění dosahuje úrovně, o jaké 

zakladatelům filmu ani nezdálo a o které jsme sami před] 
10 až 15 lety neměli ani potuchy. To byly ještě dětské doby 
filmu, kdy se nám v biografech předváděla sjrelba z děl ú-
dory rta buben a obsah hry se sděloval vyvolováním, kdy nr> 
plátně se míhaly v neurčitém přítmí a ztřeštěném chaosu pi-| 
tvorné postavy s groteskními gesty a po>uny. A to již by 
pokrok proti začátkům filmového dramatu, které sahají prá-| 

20 let do minulosti. Podnět ke vzniku filmu dal Edison 
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svým kinetoskopem a bratři Lumierové svou kinohrou, kteréž 
to přístroje se omezovaly pouze na předváděni rychle po sobě 
ledujících ostře prosvícených fotografií, čímž vznikala ne

dokonalá illuse pobytu. * Tyto přístroje byly odkázány n;; 
předvádění obrázkových sérií a mohly tudíž uspokojiti ion 
velmi nenáročné obecenstvo. Pokrok do této primitivní tech-l 
niky vnesli dva mladí. Angličané Bjackton a A. G. Smith, kie 
ří oba se vystěhovali do Spoj. Států, aby tam hledali své šte-| 
stí. Blackton byl zaměstnáním tesař, kteréžto řemeslo pro 
vozoval také v Novém Yorku. Jeho povolání přivedlo ho 
kdysi do domu jistého nakladatele, který rozpoznal tesařovu 
inteligenci a pověřil jej úlohou, interviewovati klavného vyna-| 
lezce Edisona. Při této příležitosti předvedl vynálezce tesař1, 
jenž povýšil na novinářského reportéra, 18 m dlouhý film 
vterý představoval vlak v plné jizdé. Na mladého Blacktonai 
toto předvedení učinilo hluboký dojem a ukázalo mu, jaké 
představovaci možnosti jsou skryty v této umělecké technice. 
Blackton vyhledal ihned svého přítele a krajana Smitha, kfe-| 
rý v Novém Yorku protloukal své živobytí jako keiklíř a kou 
zehiík, ale zaměstnával se kromě toho horlivé elektroteehnie-| 
ckými pokusy, takže mohl býti Blacktonovi velmi nápomo-| 
cen. Oba se rozhodli své theoretické záměry uvést i v praxi. 
Z kapitálu 750 dollarů zakoupili oba přátelé kinematograf 
fický aparát, ve chvílích prázdně fotografovali cirkusové a 
varietní scény, čímž si opatřili malý repertoir pestrých scén,| 
jejž předváděly obecenstvu v malé místnosti. Nový podnik 
byl příznivé přijat, ale musil zápasiti jak s nedostatečností a-| 
pařátů a technického materiálu, tak také s konkurencí velké-) 
ho, bohaté vybaveného kina. Konečně musili Smith a Black 
ton kapitulovati a uzavříti svou místnost, jelikož zatím úplné) 
\yčerpali své prostředky. Avšak za tohoto beznadějného 
konkurenčního boje poznál majitel konkurenčního podniku, 
jménem Rock, zdatnost a nadanost obou mladých Angličanu 
a rozhodl se, že si zajistí jejich spolupráci. Oba Angličané 
přijali jeho nabídku a zřídili s ním společne na solidní finanč| 
ní základné velký kinomatografický podnik, který zahájil v 
Novém. Yorku činnost pod firmou "Vitagraph F'ilm Compa-) 
ny" a jehož umělecké vedení spočívalo výhradně v rukou 

by těm svrchu zi< í iěným pánům neublížil, ani vla»u na hla-| Blacktona a Smitha. Jejich iniciativě lze také děkovati, že 
vé by jim nezkřivil. i . j > ..'j zl ^ Iv březnu 1809 poprvé vůbec se objevilo na plátně skutečné 

malé drama s titulem "Strašidelný dum". Toto drama sklá
dalo se s několika scén, líčících návštěvu dacha u jakéhosi 
muže a jeho úděs před tajemným návštěvníkem. Jméno au-| 
torovo, kíeřý zde poprvé razil dráhu filmovému dramatu, se 

Kraje » vložky jen po 4c 
Krajkové okraje a vložky, torchon čluny 
a íilet háčkováni, lněný finiš, až dva palce 
široké. Přízemí. 

Vyšívané kraje jen, po 10c 
Vyšívky, okraje, karnýry, úvazky, vkusných 
a dokonalých vzorků. Přízemí. 

% Záclony s okrajem $2.25 
Krajkové záclony, různě odstíněných látek, 
allover vzory, zahnuté s pěknou kraječkou. 
Slonovinové barvy. 5. pair o. 
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Odstíněné záclony $1.65 
Založené, se vkusnou krajkou. Slonovinové 
barvy, allover efektů. 5. patro. 

| Kraječkový markezyt$1.35 
A Marke?yt s kraikou, výb. hod. ozdobený s 

mercerisovanou krajkou, obšitý lem. 5. pat. 

•* 

Nebýti senátora LáFolletta, letoSál volební kampaň By
la by velmi 'důtkou aflerou. 2e bude nominován presidenti 
Coolidge, je už dne* jisto a také jest jisto, že mezi dosavad
ními kandidáty o čéi: okratic kou presidentskou nominaci ne-| nezachovalo. Ale hra měla veliký úspěch, který podnítil 
ní jediné! a, jenž mohl by vyvolati nějaké nadšení mezi li-l Smitha a Blacktona, by pokračovali na této cestě. Sensačním 
jdem, jenž móHil by flh •ouiáž<titi kolem sebe vrslvy pokroko
vého občanství* Tím ovšem nemíníme říci, že nebylo by ta-| 
kového muže neb mužů v demokratické straně, ale není jich 
mezi těmi, o nichž s ratomně pí&e jako o uchazečích o dc-
mokraticke-i presidentskou nominaci. A aby nyní, méně než| 
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% 
i výkonem jejich čilé dramatické činnosti byl r. 1904 zhotove-l £ 

ný film, předvádějící scény ze života Jiřího l^ashingtona, a 
po něm následující film "2ivot Mojžíšův", který;to přivedl na 
úžasnou té doby délku pěti aktů, z nichž k;ižáý trval 15 mi
nut. Nechybělo také hlasů, které vytýkaly >ifauto filmu pří-

tři měsíce před konáním konvence, vyskytl se muž, jenž do-lHšnou délku a chtěly, aby film byl provokován po částech 
vedl by vzbuditi nadšení pro sebe v massách voličstva a zt-|(jo by řekli tito kritikové moderním americkým a německými 
gká^i nominaci, sotva je pravděpodobným. V r, 1896 siie| W!rjáiům o několika epochách? Teprve 
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Satinet látka, yard po 33c 
Bavlněná látka, saténový finiš, dvojitá šíře, 
na podšívky, bloomersy, spodničky/# prá
dlo. Přízemí. v," ř 

Bílý plaid voile, yard 19c 
Yard široký, česaný voile, vhodný na oble
ky a blůzy, jen pokud zásoba stačí. Přízemí 

Faille poplin, yard po 88c 
Poplin hedv. sraíšeniny, yd. sir. všech barev, 
pěkná trvanlivá látka. Přízemí.» > 

Navy mesaline yard $1.00 
Navy modrý, jen 10 kusů v tomto lotě, na 
obleky, blůzy, a podšívky. Přízemí. 

Cedrové truhly po $9.75 
Z červeného Tennessee cedru, 40 palců dl., 
jednoduché neb s měděným kováním, plné 
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velkosti, se zámkem. 5.?páÍro. 
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Gumové zástěry po 69c £ 
Velký výbér požadovaných barev, dobfc 3, 
;ité, zvlášt. cena po 69c. Přízemí. 

Shinola domácí set, za 29c 
Včetně kartáče a leštiče z berínčiny. Veli
ce praktický. Zvi. cena po 29c. Přízemí* 

Malé nůžky, pár jen za 39c 
Oceiove nůžky, různé menší míry k vybrá
ní. Zvi. cena pro čtvrtek 39c. 5. patro. 

Eagle špendlíky, aršík 6c 
300 Eagle špendlíků, dobrých špiček. Zvi. 
cena pro čtvrtek 6c aršík. Přízemí. 

& 

Lněné stuhy, yard jen 6c 
Jemné plátěné stuhy 24 pal. sir., velký vý
běr barev k vybrání, yard jen 6c. Přízemi. 

Vlásenky, krabička jen 7c 
Z jemného drátu a krabičce, v každé sou
bor různých velkosti. Zvi. cen 7c. Přízemí. 
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Jiffy spodky, pár jen 39c 

i Jifly spodky, prostí, i větších rozměru. Zvi. 
ceněny 39c pár. Přízemí. 

Sew-on podvazky, jen 8c X 
Bílé a pleťové barvy, velice trvanlivé, pár ^ 
jen 8c. Přízemí. „ V 

• • ' Mfe- V 
i- T Axminster. koberce $24.75 * 

Těžké, bohaté, silné, vel. 6x9 stop. Velký 
výběr barev i vzorů. Výborué pro pokpje, 
menších rozměrů. 5. palro. 
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Včetně pér, násadky,, soubor tužek, gumrfty, jf V 
atd., Dva druh&^#&^ 

Schránky na tužky jen 39c 
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