
Adresár ceských spolku:
Stavitelské Spolky:

Stálý Stav. Spolek “Slovan-
stvo” odbývá pravidelné schu-
ze v cís. 901 N. Patterson Park
Ave. roh Ashland Ave. v pon-
delí vecer od 7. do 9. hod. Jos.
Fišer, preds.,F. J. Hradský, mí-
stopreds., F. Hejný taj., Jos. F.
Viktor, pokl. Právní zástupce'
Karel J. Novák.

Ceský Stav. Výp. Spol. “Sla-
vie” odbývá schuze každé pon-
lelí od 6:30 do 9. hod. vecer v
místnosti 730 N. Collington av.
Preds. A. Klecka, místopreds.
J. Novotný, prot. taj. A. švejda
2. taj. V. Hubka, pokll. J. Koe-
n gsmark, právní zástupce S.
Kirkley.

Stav. Spolek sv. Václava cís.
I. odbývá své pravidelné schu-
ze ve své místnosti c. 840 N.
Chester St., každé pondelí v 8.
hodin vecer. Predseda Jan Pi-
vec, místopreds. K. Peterka,
taj. V. Pazourek, 2327 Ash-
land Ave., výp. tajemníci: Ed.
Supík a Jan Dolivka, pokl. F.
Supík, právní zástupce Frank
J. Pintner.

“Zlatá Praha” Stav. Puj.
Spor. Spolek odbývá schuze
každou stredu od 7. lo 9. hodin
vecer v místnosti 901 N. Pat-
terson Park Avenue. Peníze
se ukládají a pujcky se spro-
stredkují. Preds. E. K. škrábek
místopreds. J. Kreml, taj. J. L.
Cermák, 810 N. Milton Ave.,
pokl. L. šoul, právník Karel
Novák.

ceský Delnický Stav. Spolek
c. 2, odbývá schuze každé pon-
delí v 7:30 vecer v Sokolovne,
Predseda Fr. šulc, místopreds.
a tajemník August L. Mareš,
2 tajemník J. Mareš, pokladník
Frank Baroch, výbercí Václav
Nemec, Jr., právní zástupce H.
T. W. Heimiller.

Ceský Amer. Stav. Spolek
odbývá schuze každou sobotu
vecer od 7.30 do 9. vecer v no-
vé místnosti 730 N. Collington
avenue. Predseda J. Lehecka,
místopredseda F. Hejný, taj.
A. J. Švejda, pokl. V. Zeman,
výp. taj. T. Velenovský, práv-
ník Eduard F. Dobíhal.

Stav. Zálož. Spol. “Pokrok”
odbývá schuze každé pondelí
od 7. do 9. vecer v Delnickém
Dome, 2505 Madison ul. Preds.
K. Dobíhal, místopreds. F. Ber-
nard, taj. E. šlapák, 453 N.
Curley ul., pokladník V. Picek,
právní zástupce L. J. Jíra.

Madison & Bradford Sts. Stav.
a Výp. spolek, 901 N. Patter-
son Park Ave. Úraduje se kaž-
dodenne vyjma ctvrtka, od 9
do 12 hod. dop. a od 1 do 4 od-
pol. V sobotu od 9 do 12 hod.
dop. R. Novák, preds., J. Ne-
mec, místopreds., K. Matoušek
taj., Jar. Cermák, pokl., Jan
Cermák, výp. taj., F. Cada, vý-
bercí Vánocního fondu, K. J.
Novák a E.F. Dobíhal, právníci
Pravidelné schuze každý pá-
lek od 7 do 9 hodin vecer.

Ceský Stavební a Výpomoc-
ný Spolek “Slovan” odbývá
pravidelné týdní schuze každé
úterý od 7. do 9. hod. vecer, v
císle 4517 Pennington Avenue,
Ourtis Bay, Baltimore, Md. V.
Kozlík, preds., Fr. Schneider,
místopreds., F. Puncochár, taj.
F. Blahut, výp. taj., F. Bernat,
pokl., Fr. J. Pintner, právní
zástupce. Adresa spolku: 4517
Penington Ave., Curtis Bay,
Baltimore, Md.

Politické Kluby:

Ceský Demokratický Klub 7*
wardy odbývá mesícní schuze
1 patek v mesíci v 8 hod. vecer

ve své místnosti 838 N. Chester
ul. Preds. E. škrábek, taj. J.
Kára, 801 N. Luzerne Ave.,
úcet. V. Pazourek, pokl. Frank
švátora. Veškeré dopisy bud-
te adresovány na tajemníka.

Demokratický Klub ces-
kých Mladíku 7 wardy odbývá
své schuze každou nedeli v klu-
bovní místnosti c 2100 Ashland
Ave. v 10:30 dopoledne. Pred-
Václav F. Klíma, místopred.
Ant. Smrcina, tajem- Václ. M.
Zelenka c 722 N. Port St., úcet.
Charles Fisher, pokladník Jas.
Bocek, domovník C. Holub.

První Ceský Dámský Demo-
kratický Klub 7. wardy odbý-
vá mesícní schuze každý první
ctvrtek v mesíci v 8 hod. vecer
v klubovní místnosti, 838 N.
Chester St. Preds. Bessie Ríha,
námest. M. Pilar, taj. M. Sen-
ger, 3323 E. Monument St., ú-
cetnice A. Pazourek, pokl. M.
Smith, domovnice T. Brožík,
výbor majetku B. Roh, úctující
výbor M. Cermák, výbor na ne-
mocné M. Sappe, správkyne
klubu K. Škrábek a M. Kast-
ner. Veškeré dopisy budiž za-
klány na tajemnici klubu.

Spolky K. D.

Státní Rada “Katol. Delní-
ka” Státu Maryland. Kaplan
vldp. Lud. Hlobil,2lll Ashland
ave., preds. M. Kalista, místo-
preds. M. Hlavác, taj. V. Hav-
-1 ík.711 N. Collington Av., pokl.
K. Peterka, duverníci: J. Petr.
J. Ryneš, J. Dolivka, dozorce
V. Hlavác.

Spolek ssv. Petra a Pavla c.
29, K. D., odbývá své schuze
každou 3 nedeli v mesíci ve 2.
hod. odp. v místnosti sv. Vá-
clavské na Collington av. Pred.
M. Hlavác, místopreds. Václav
Kalista, taj. Jos. J. Vališ, pokl.
M. J. Kalista, výbercí V. Hla-
vác. Adresa spolku: J. J. Vališ.
2216 Jefferson St.

Spolky I. Ú. J.

c. A. R. K. P. Spolek sv. Voj-
techa C. 259. Schuze každou 3
nedeli v mesíci ve 2. hod. odp.
ve školní budove. Preds. V. Ko-
zlovský, assistent J. Kordula,
taj. Jos. F. Viktor,96l N. Ches-
ter ul., pokladník a úcetník F.
Ocenášek od I. U. J. a zástup-
ce spolku. Spolek prijímá do
spolku od 18—45 let a to do-
oosud bezplatne.

Spolek sv. Ondreje císlo 411
K. S. J. odbývá své schuze dru-
hou nedeli v mesíci ve 2 hodiny
odpol. v Katolické škole. Pred.
Frank Kvarda, místopreds. Jan
Troch, taj. J. Pelikán, 415 N.
Patterson Park Ave., úcet. Jo-
sef Vítek, 802 N. Montford av.
pokl. Josef Rada.

Sbory Sokolské:

Sokolská Jednota “Blesk”
odbývá schuze 2 pátek v mesí-
ci v 8. hod. vecer v Sokolovne.
Správní výbor Sokolovny schá-
zí se každý 1 pátek v mesíci.
Rozvrh hodin telocvicné školy:
V úterý a v pátek cviceny jsou
hoši od 6 hod. vec. Ve stredu a
v sobotu cviceny jsou dívky od
6 do 7 vecer. Prihlášky prijímá
v case vyucování ucitel F. štet-
ka, J. Primus, starosta, F. Klec-
ka, námestek, A. Sochurek, 517
N. Clinton St., taj., J. Kolomaz-
ník, 737 N. Lakewood av., ú-
cet., Emanuel Kliment, pokl.,
A. Táborský knihovník, Jan
cervín, domácí správce.

c. R. K. Podp. Spolek Sokolu
Karla IV. pod záštitou sv. Víta
c. 3, Kat. Jed. Sokol odbývá
mesícní schuze v 8 hod. vecer
vždy 1 pondelí po 15. ve spol-
kové místnosti v Katolické bu-
dove na Madison a Duncan ul.
Kaplan vldp. L. Hlobil, preds.
Flor. Sviták, místopreds. Fr.
Otcenášek, fn. taj. Fr. Chyba,
prot. taj. Václ. Dvorák, 917 N.
Castle St., pokl. A. Zeman, vý-
bercí M. Zelenka,domovník M.
Polanka, nácelník Fr. Bláha,
podnácelník Jan Vojík, cvicitel
Jaroslav Vojík, podcvicitel J.
Cihák.

Sbor Delnického Amer. So-
kola porádá schuze každý 2
pátek v Delnickém Dome, Ma-
dison a Rose ul. Predseda V.
Procházka, 2819 E. Madison St.
taj. J. Procházka, 616 N. Bel-
nord Ave., úcet. F. Steiner, 712
N. Glover St., pokl. M. Oured-
ník, 426 N. Glover St.

Sbory S. P. J.

Sbor Vytrvalost c. 35 S. P. J.
odbývá své schuze 1. stredu v
mesíci v ceské školní budove,
Ashland a Glover ulic. Vysl.
preds. T. Brožík, preds. M.
Chytrý, námestka R. Klimeš,
taj. M. Skála, 710 N. Duncan
St., úcet. M. Senger, 3323 E.
Monument St., pokl. F. Ríha,
úctující výbor: M. Smith, B.
Hejduk. Do Patronátu M. Sen-
ger, M. Chytrý.

Sbory C. S. J.

Lože Jaroslav z Dubé c. 45,
Ces. Slov. Jed. odbývá schuzi
každý 3 pátek v mesíci v míst.
Delnického Domu, Madison a
Rose ul. Pojištení pro oboje po-
hlaví od $250 až SIOOO za mír-
ný mesícní poplatek. Predseda
J. Malac, místopreds. F. Hej-
duk, úcetník K. Matras, 719 N.
Belnord ave., tajemník A. Rys,
810 N. Glover St., pokladník
J. Žitník, 824 N. Port St.

Lože Jirí Podebradský c. 29,
odbývá schuze poslední

pondelí v mesíci v míst. Ceské
Svob. Školy, Ashland a Glover
ul. Laciné pojištení pro o-
bojí pohlaví na SIOOO, $750,
SSOO $250. U Lože též možno
pojistiti dítky od 2 let výše.
Preds. V. J. Bukovský, taj. K.
Stožek, 2412 E. Monument St.,
úcetník Jind. Polácek, 623 N.
Curley St., pokl. V. Pavlík,
8801 Gardenas Ave.
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Rády C. S. P. S.

Rád Blaník c. 26 CSPS. od-
bývá schuze 2 sobotu v mesíci
v 8 hodin vecer v Sokolovne.
Preds. J. Novotný, 2531 Ash-
land Av., místopreds. Jos. Ber-
nat, taj. A. Vancura, 906 N.
Madeira St., úcet. AI. Mašek,
626 N. Curley St., pokl. F. Stei-
ner, 712 N. Glover St.

Sbory J. C. D.
Sbor Baltimorské Vlastenky

c. 117 J.C.D., odbývá schuze 4
úterý v mesíci v 8 hod. vecer v
Ceské Svob. škole, Ashland a
Glover ul. Vysl. preds. R. Sto-
žek, preds. M. Kozák, nám. A.
Loskot, taj. A. Krejcí, 441 N.
Curley St., úcet. M. Moravec,
810 N. Madeira St., pokl. A.
Mráz, strážkyne A. Baše. Vý-
bor majetku R. Klimeš, úcetní
výbor: F. Ríha a M. Zaorálek,
do Velko-Výboru R. Stožek, do
Patronátu F. Ríha na 1 rok a
R. Stožek na 2 roky.

Sbor Zlatá Praha c. 87 J. c.
D., odbývá schuze každý 2
ctvrtek v mesíci ve školní Ná-
rodní-budove, Ashland ave. a
Glover ul. Vysl. preds. E. La-
pácek, preds. M. Chytrý, nám.
M. Vondrácek, taj. M. Skala,
710 N. Duncan St., úcetnice M.
Steiner, pokl. K. Beneš, stráž-
kyne K. Matras, úctující výbor
A. Rýšánek a A. Marek, do
Velko-Výboru E. Lapácek, do
Patronátu M. Skala a M. Von-
drácek. Dopisy zasílají se na
tajemnici.

Ruzné Sbory:

Rád Baltimore c. 42, CSBPJ.
odbývá své schuze každé dru-
hé pondelí v mesíci v 8 hod. ve-
cer, ve školní místnosti Patro-
nátu. Preds. J. Chytrý, 2531 E.
Madison St., taj. Fr. Ružicka,
2943 W. Belmont Ave., úcet.
E. Lopata, 816 N. Rose St. Do-
pisy laskave zasílejte na ta-
jemníka rádu.

Patronát ceské Svob. školy
Augustin Herman odbývá své
schuze 2 stredu v mesíci ve
školní budove v 8. hod. vecer.
Preds. A. Kolomazník, místo-
preds. J. Procházka, taj. R.
Stožek, 2412 E. Monument St.,
úcet. V. švec, pokl. R. Legro,
Veškeré dopisy budiž zasílány
na tajemnici.

Del. Vzdel. Spol. “Pokrok”
odbývá své schuze v Del. Do-
me, Madison a Rose ul. kaž-
dý ctvrtý pátek v mesíci v .8
hod. vecer. Preds., E. šlapák:
taj. A. Klimeš, 2013 Ashland
Ave. Správce Del. Domu, F.
Bernat, 703 N. Rose St.

Správní výbor ceského Ná-
rodního Hrbitova odbývá schu-
ze první ctvrtek v mesíci o 7.
hod. vecer v Sokolovne. Preds.
A. Vancura, 906 N. Madeira
St., taj. a úcet. F. Steiner, 712
N. Glover St., jednatel Chas.
Stožek, 2412 E. Monument St.,
Tel. Wolfe 9810, pokl. J. cerný
709 N. Duncan St. Obchod-
ní záležitosti hrbitova vyrizuje
iednatel.

Del. Podp. Spolek “Rovnost”
odbývá schuze každou 3 stredu
v mesíci ve spolkové místnosti
v Delnickém Dome, Madison a
Rose ul. Preds. F. Cincibus,
místopreds. K. Linhart, taj. F.
Bouda, 812 N. Streeper St., ú-
cetník J. šanta, 725 N. Glover
St., pokl. V. Švec, 813 N. Glo-
ver St. Revisori: A. Picek aF.
Bouda.

Distrikt Karel Jonáš c. 109
G. B. U. odbývá schuze každý
4 ctvrtek v mesíci v cís. 2212
Ashland av. Preds. F. Soukup,
místopreds. J. Tyc, taj. a úcet.
J. L. Cermák, 810 N. Milton av.
pokl. Jaroslav Cermák, 817 N.
Glover St.

Rád cechie c. 2775 F. A. U.
a v nemoci podporující spolek
Cechie odbývá své schuze 2. a
4. úterek v mesíci v Delnickém
Dome, Madison a Rose ul. Vy-
sloužilý pred. K. Ceška, pred.
K. šimunek, 2603 E. Madison
St., místopreds. V. Suchánek,
taj. V. Peterka, 501 N. Lake-
wood ave., úcetník Aug. Klec-
ka, pokl. F. Baše, domovník F.
Kankovský.

Americané na lovu v CSR.

Do slovenského Mederu u
Nových Zámku na Slovensku
prijeli 3 Americané jako hosté
madarského hrabete Károly-
iho, aby tam ztrávili 14 dní lo-
vem koroptví a krepelek. Jsou
to Bernard M. Baruch z New
Yorku, známý financník a rád-
ce presidenta Roosevelta, dále
senátor Carter Glass z Virginie
a admirál Grayson, osobní
lékar Woodrowa Wilsona.

Károlyiové, s prídomkem de
Nagy-Károly, je vlivný madar-
ský hrabecí rod, jehož pred-
kové pripomínají se již v 13.
století pod jménem Kapton.

Poklady pristehovalcu.

Leila Mechlin, tajemnice Ame-
rické federace umení píše:

Pristehovalci vycházeli po
lodním mustku z ohromného
zaoceánského parníku, obtež-
káni uzly a zavazadly, obsahu-
jícími casto celý jejich maje-
tek. Byli už prohlédnuti pri-
stehovaleckými úredníky, a
nyní, byvše zákonite pripušte-
ni, vystupovali na cizí pudu se
svým skromným majetkem, se
svým malým kapitálem, repre-
sentujícím casto jen tu nejne-
zbytnejší penežní cástku
vystupovali jako pristehovalci,
kterí sem prišli hledati štestí a
bohatství. Ani jim samým, a-
ni tem, kterí je sem pripoušte-
li, neprišlo ani na okamžik na
mysl, že se svým skromným o-
sobním majetkem prinášeli
sem i poklady, jimiž obohaco-
vali nejen sebe samé a své de-
ti, ale i tuto zemi, v níž hleda-
li novou vlast. Tímto neoceni-
telným pokladem byla jejich
láska k umení

Jedna americká dáma, po-
zorujíc soustredený výraz po-
zornosti ve tvári cíšníka, který
naslouchal odpolednímu kon-
certu na italském parníku, u-
pozornila na neho se zájmem
vrchního stewarda, který pri-
jal její poznámku pozdviže-
ním ramen a odpovedí, z níž
vyznívala samozrejmost: “Ma-
dame, všichni Italové milují
hudbu.” Pozdeji v Benátkách
zeptala se na ulici kluciny, kde
je socha Colleoni-ho, a hned se
jí nabízelo pul tuctu drobných
otrhaných pruvodcu. Známý
agronom jel pred nekolika le-
ty vyšetrovati životní podmín-
ky rolníku ve strední Evrope a
vrátil se zpet se zcela novým
názorem a definicí umení u-
mení, jež tam našel v remesl-
ných výrobcích, tkaných pred-
metech a kobercích stejne, ja-
ko v proslavených katedrálách

V nej severnejší cásti státu
Michiganu vyrábejí pristeho-
valecké ženy prekrásné rucní
krajky podle tradice svých rod
ných zemí. V Omaze zachová-
vají mladí muži a ženy, vetši-
nou zamestnanci jatek, svérá-
zné národní písne a tance
svých predku, zpívajíce písne
vlasti svých otcu a tancíce v
malebných krojích, priveže-
ných sem možná už pred mno-
ha lety a cenených jako drahé
památky. Ai v dobe deprese
zpívá a tancí tato mládež se
zjevnou radostí.

Metropolitní umelecké mu-
seum v New Yorku porádá v zi
me bezplatné filharmonické
koncerty. Sály jsou naplnené
už dlouho pred tím, nežli v
nich zazvucí prvý ton hudby,
šest tisíc ; více napjatých po-
sluchacu sedí tu na židlích, na
schodech i na podlaze. Zesnu-
lý Morris Gray vypráví o jed-
né takovéto príležitosti: “Se-
del jsem poblíže ženy se dve-
ma dcerami, jež se všechny
pred krátkém pristehovaly z
jihovýchodní Evropy. Po chvíli
hudebníci zacali hráti melodii,
pricházející z oné bývalé je-
jich zeme. Když dohráli, jed-
na z dívek pozdvihla hlavu a
po tvárích ji stékala jedna sl-
za za druhou —a prece v je-
jích ocích byl odraz radosti a
dálek. Toto devce melo du-
ševní bohatství nepomerne vet
ší ceny nežli my, nebot videlo
krásu, jak musí býti vždy spa-
trována v tom nejvrcholnejším
pojetí slzami, slzami nadše-
ní.”

Toto devce má zajisté nedo-
cenitelný dar. A znovu obra-
címe se ke slovum pana Gra-
ye: “Schopnost chápati ume-
ní je spolecná všem, rídká je
však láska k umení, která vná-
ší do srdce cloveka pravé šte-
stí a inspiraci. Prvé je inte-
lektuální zájem, druhé je vel-
ké citové pohnutí. Pochopení
pro umení samo o sobe nestací.
Láska k nemu leží daleko pred
ním.” Aje to práve tato lás-
ka, kterou chceme lidem vští-
piti a kterou chceme mezi se-
bou pestovati až zapustí své
koreny do hloubky a rozroste
se po celém národe.

Z této lásky k umení vyverá
casto touha tvoriti. Nekterí z
nejvetších umelcu Ameriky na-
rodili se v cizine; mezi nimi
zemrelí Augustus Saint-Gau-
dens a Karl Bitter, nebo žijící
malír John Johanson, naroze-
ný v Dánska, a Jonas Lie, na-
rozený v Norsku. V Lindsbor-
gu v Kansase vyucuje na Be-
thany College švéd Birger
Sandzen, malír, leptar a lito-
graf, který se zasloužil o vští-
pení lásky k umení lidu stredo-
západu více, než kdokoli jiný.
Amerika je velkou dlužnicí
Birger Sandzena! Hlavou je-
dnoho z našich velkých umele-
ckých museí, Carnegiho ústa-

vu v Pittsburghu, je ruský upr-
chlík Dr. A. Avinov, nejen u-
cenec, ale i umelec, muž pozo-
ruhodných znalostí a kultury

malír skutecný milovník
hudby. Jemu hudba není zá-
bavou, jemu je vášní, inspirací.

Ve východní ctvrti New Yor-
ku, v nejchudší židovské ctvr-
ti, žijí dva ruští Židé skromné-
ho puvodu, oba slavní a nada-
ní leptari, oba známí i uznáva-
ní umelci. Oba venují bezplat-
ne svuj Cas vyucování mladší
generace, ukazujíce jí cestu k
procítenému sebevyjádrení
prostrednictvím umení. A jak
hrdi jsou na své žáky, tento
Auerbach-Levy a tento Abbo
Ostrovsky!

Sochar, který provedl návrh
na oficielní medaili pro sveto-
vou olympiádu, porádanou v
Los Angeles v léte minulého
roku, byl taktéž pristehovalec.
Je jím Madar Jules Kilenyi. Z
Uher prišel též Willy Pogany,
který, nežli odejel do Holly-
woodu jako umelecký riditel
jedné z velkých filmových spo-
lecností, provedl nástenné de-
korace pro Heckscherovo det-
ské divadlo v New Yorku.

Z Cech prijel sem Ružicka,
jehož umelecké fotografie te-
ší se zasloužené pozornosti, ja-
kož i sochar Zolnay. Také v
Chicagu usazený sochar Albin
Polášek a Brein, jehož díla
zdobí vnejší steny krásného
Joslyn Memoriál v Omaze,
jsou ceskoslovenského puvodu.

Holandsko dalo Americe dva
vynikající malíre. Pred lety
byl jedním z nich Leonard
Ochtman, druhým je mladší
Thieme.

Ze slunné Itálie prijeli sem
nejen bratri Piccirilli, ale i
Lentelli, Scarpitta a v poslední
dobe Alfco Faggi; mezi malí-
ri zasluhují si zmínky Umber-
to Romano, Luigu Lucioni,
Cartotto a Giovanni Troccoli.
Umelecká barevná okna jsou
tvorbou nadaného Nicoly D’As-
cenzo, jehož dílo zkrášluje ka-
pli Washington Memoriál Cha-
pel ve Valley Forge.

Nemecko poslalo nám sem
celou radu svých vynikajících
synu socharu i malíru. Mezi
nimi jsou sochari Weiman,
Jennewcin, Lee Lewrie a War-
noko, malír a leptár Ernst D.
Roth, malíri William Wondt a
Gustav Wiegand a umelecký
fotograf a dekarátor Arnold
Ronnebeck.

Dríve byla již ucinena zmín-
ka o trech vynikajících ru-
ských umelcích, kterí tuto ze-
mi jako svou novou vlast a-
doptovali a byli jí adoptováni.
Seznam zde usažených ru-
ských umelcu není ovšem ani
zdaleka vycerpán jejich tremi
jmény. Pochvalne zmínky za-
slouží si mezi nimi i Olinsky,
Molarsky, Raditz, Nikolaj
Fenchin, proslavený Rocrich,
Archipenko a Zorách.

Nekterí ze všech zde zmíne-
ných umelcu prijeli do Spoje-
ných státu již s plne rozvinu-
tým nadáním, mnohým však,
ba v pravde vetšine dostalo se
umeleckého vzdelání teprve
zde, kde jejich tvorivost pro-
jevila se sice na podklade sta-
rých tradicí, ale pod vedením
nových mistru. Vetšina umel-
cu-pristehovalcu studovala v
nekterém z následujících ústa-
vu : National Academy of De-
sign, Art Students League a
Cooper Union v New Yorku,
Pennsylvania Academy of the
Fine Arts ve Filadelfii, Mu-
seum of Fine Arts v Bostone a
Arts Institute v Chicagu.

A tak tento drahocenný dar
láska k umení, jež zaujímá
tak malicko místa v zavaza-
dlech pristehovalcu, nese tak
bohaté ovoce na pude, kam byl
presazen. Jeho cenu není
možno odhadnouti, není ho
vlastne ani možno spojovati s
bohatstvím, je to proste dar
neocenitelný a nedocenitelný!

Nemecký balon Graf Zeppe-

lin na chicagskou výstavu.
Graf Zeppelin, nejvetší ridi-

telná vzducholod, navštíví
Svetovou výstavu v Chicagu ku
konci ríjna.

Dr. Eckener slibuje vykona-
ti let z Friedrichshafenu v Ne-
mecku do Rio de Janeiro v Již-
ní Americe, pres Miami, Fla.,
Akron, 0., Cleveland, do Chi-
caga. Let z Chicaga hodlá vy-
konati bez zastávky prímo
zpet do Friedrichshafenu.

o

11 jedovatých hadu zabito.
V Gallipolis, 0., Bessie Fife,

farmárova dcera, zakopla o
hnízdo hadu druhu “copper-
head snakes”. Chopila se klac-
ku a jedenáct jich zabila. Ne-
stalo se jí pri tom niceho, ac-
koli tento had je velmi jedova-
tý.

Kdo se muže ucházeti o práci,
na zamýšlených verejných pro-

jektech ?.
.

F. L. I. S.
Více nežli 3,000.000 mužu

najde v blízké budoucnosti za-
mestnání na verejných projek-
tech, na které bylo kongresem
povoleno 3,000,000.000 dola-
ru. S uskutecnováním techto
projektu bude zapocato ve
shode s rekonstrukcním pro-
gramem. Budou-li pristehoval-
ci ve Spojených Státech téžiti
z tohoto programu tou merou,
jak by mohli, to závisí predev-
ším na jejich plném porozume-
ní nového zákona, týkajícího
se obrodného prumyslového
programu.

Zákonem dává se sice pred-
nost k práci obcanum a tem,
kterí už prohlásili formálne
svuj úmysl se státi, nevylucu-
jí se jím však ani cizinci, kterí
“prvního listu” doposud nema-
jí. V tom zmení, jak byl
schválen domem representan-
tu, dával zákon prednost je-
nom obcanum. Cizojazycná
informacní kancelár podjala
se *íln ed úkolu odstraniti toto
rozlišování mezi obcany a ne-
obcany. Senát, jednaje na
návrh senátora Costigana, kte-
rý prohlásil duvody, predlo-
žené Cizojazycní informacní
kancelárí ve prospech neobca-
nu za “presvedcující a vskut-
ku nesporné”, rozhodl se hla-
oováním proti tomuto rozlišo-
vání. Dum representantu od-
mítl však prijati tento doda-
tek sl oba domy shodly se ko-
necne na prijetí paragrafu,
jímž dává se prednost nikoli
výhradne obcanum, ale i tem
pristehovalcum, kterí již mají
první list. Pri udelování prá-
ce bde dávána prednost po-
stupne následujícím skupi-
nám :

1. Válecným vysloužilcum s
rodinami nebo vubec s osobami
na nich závislými.

2. Obcanum a tem, kterí ma-
jí první list, kterí jsou usaze-
ní na míste nebo v subdivisi,
kde se práci bude konati.

3. Obcanum a tem, kterí ma-
jí první list, kterí jsou usedlí
ve státe, v nemž se bude pro-
jekt provádeti, a kterí jsou, sa-
mozrejme, zpusobilí práci tu
konati.

Podle ustanovení zákona
má místne usazený pristehova-
lec s prvním papírem stejný
nárok na místo, jako místní
obcan. Zmínený pristehova-
lec má prednost pred obcany,
usazenými jinde, byt i v témže
státe. Pristehovalec s prvním
listem, usazený ve státe, kde
se práce koná, má též pred-
nost obcanem, usazeným v ne-
kterém jiném státe.

Jak dlouho musí clovek žiti
v jedné obci nebo ve státe, aby
tam byl pokládán za skutecné-
ho usedlíka, to závisí na míst-
ních predpisech. Ve vetšine
státu je legálne požadovanou
lhutou doba jednorocní. Aby
byl clovek pokládán za míst-
ního usedlíka, musí obycejne
žiti v okrese nejméne šest me-
sícu.

Ackoli se pri udelování prá-
ce dává prednost americkým
obcanum a tem, kterí už první
list mají, ani ti pristehovalci,
kterí nepodnikli žádných kro-
ku k získání zdejšího obcan-
ství, nejsou vpravde vylouce-
ni. Nemohou-li tito poslední z
jakékoli duvodu první list ob-
držeti, mohou se prece jenom o
práci ucházeti, nebot neprihlá-
sí-li se dostatecný pocet kvali-
fikovaných obcanu a tech, kte-
rí mají aspon první list, a kterí
jsou usazeni v okrese nebo ve
státe, v nichž se na projektech

,

bude pracovati, pak mohou
práci dostati i zmínení priste-
hovalci. V takovémto prípa-
de mají tito pristehovalci stej-
né právo na volná místa ve
svém okrese nebo státu, jako
americtí obcané, kterí jsou u-
sazeni ve státu jiném. Vzhle-
dem k milionum nezamestna-
ných, kterí na tato místa netr-
pelive cekají, dá se ovšem oce-
kávati, že bude velkou výho-
dou pro každého, kdo se nalé-
zá v prednostní tríde obcanu a
pristehovalcu s prvním listem.

Sebevražda Americana na
Kube.

V Havana Worth Seldman,
45, ze Sioux Falls, S. D., spá-
chal v hotelu sebevraždu,když
pred tím usmrtil 131etou Annu
Sheffer, z Largo, Fla., která
proti nemu vznesla vážná ob-
vinení.

_—o

Dlouhý spánek.
V Mempihs, Tenn., Joe Hug-

gins, 91etý školák, prospal již
674 týden své choroby. Kde
jaký prostredek moderní vedy
byl použit, aby byl priveden k
vedomí, ale marne.


