
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-

icil 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-
nigsmark, právní zástupce S.
Kirkley.

Stav. Spolek sv. Václava cís.
I. odbývá své pravidelné schu-
ze ve své místnosti c. 840 N.
Ohester St., každé pondelí v 8.

hodin vecer. Predseda Jan Pi-
vec místopreds. K. Peterka,
tajV. 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-
slredkují. 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-
tek 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,
Curtis 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 pátek 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-
cetniee 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-
sílány na tajemnici klubu.

Spolky K. D.
Státní Rada “Kato!. Delní-

ka” Státu Maryland. Kaplan
vldp. Lud. Hlobil,2lllAshland
ave., preds. M. Kalista, místo-
nreds. M. Hlavác, taj. V. Hav-
lík,7ll 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 1. 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-
posud 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
o 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
a Sokolek sv. Víta cís. 3 Kat.
Jed. Sokol odbývá schuze v 8.
hodin vecer vždy 1 pondelí po
15 v mesíci ve spolkové míst-
nosti v Kat. Budove na Madi-
son a Duncan ul. Kaplan vldp.
M. Oktavec, preds. F. Sviták,
místopreds. F. Otcenášek, fin.
taj. a pokl. F. Chyba, prot. taj.
V. Dvorák, 917 N. Castle St.,
výbercí M. Zelenka, nácelník
F. Bláha, pod nácelník J. Vo-
jík, cvicitel J. Žingor, domov-
ník M. Polanka.

Sokolky: Albína Bejvancický
preds., Alberta Herold místo-
preds., Marie Kruml, taj., Mi-
lada Bejvancický, pokl., Vojt.
Bejvancický, cvicitel. Cvicí se
v úterý a v pátek od 7. do 11.
Sokolové a ve stredu od 7. do
10. Sokolky. Prihlášky se pri-
jímají pri každém cvicení.

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,
C.S.J. 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.
Curlev St.. pokl. V Pavlík,
3301 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. Ryšánek 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.

Odložená poprava profesora.

V San Quentin trest smrti
vymerený býv. universitnímu
profesoru, Davidu A. Lamso-
novi, pro vraždu jeho manžel-
ky, byl odložen na neurcito.
Poprava byla puvodne ustano-
vena na den 15. prosince.

o
Dva a pul milionu zamestnáno.

Približne 2,500,000 osob,
které dríve dostávaly vládní
podporu, je nyní zamestnáno
na obcanských nouzových pra-
cech, oznámil Harry Hopkins,
riditel nouzové administrace.
Poslední sobotu 1,431,748 lidí
dostalo výplatu od CWA, pra-
vil Hopkins.

OCIMA MLADÍ.

(Pokracování.)

Príjemné vzpomínky na du-
ševní zážitky zájezdu do Skot-
ska, byly jediným svetlým pa-
prskem v podmracené studené
nedeli dne 18. cervna, kdy
zdlouhave se vlekla hodina za
hodinou. Trápen dlouhou chví-
lí, procetl jsem kde který lon-
dýnský casopis. Studený déšt
bicoval liduprázdné Rusell
Square a bil ostrým staccatem
do velikých oken jídelny hote-
lu. Chvílemi když vítr odvál
šedivou clonu dešte, objevilo se
v dálce nekolika ctvercu, nád-
herné sloupoví Britického Mu-
sea, staveného ve slohu rec
kého Pantheonu). Nekolik ho-
stu v prostranné jídelne s
anglickou vážností, pretrásalo
všední historky, ctení politi-
ckých a hospodárských zpráv
mne cím dále tím více nudilo.
Wil desperátní nad ztraceným
dnem šel s naším švédským
spoluturistou do moovies. Ko-
necne se nebe nedemnou smi-
lovalo a kolem ctvrté hodiny
odpoledne déšt ustál a nic na
svete mne nemohlo zadržet, a-
bych zbytek dne nestrávil v
Museu. A tech nekolik hodin
stálo za to. Zašel jsem sobe
do oddelení starých manuscrip
tu, ach co tu nahromadeno hi-
storického a literálního bohat-
ství. Unesen krásnou kaligra-
fickou úpravou starých tech
písaru, podivoval jsem se v
dnešní “fabricnosti” sežlou-
tlým tem pergamenum, psa-
ných v latine nebo zase ostrým
gotickým švabachem. Hle zde
prepis Horácova ‘Virginarunt
ze XIV. století, s nádhernými v
šarlatu a zlate provedenými in-
niciálkami, zde opet papežské
bully, královské degrety, origi-
nály a duplikáty starých filo-
sofu, básníku, historiku. Vté
spouste rukopisného bohat-
ství ctu jména celému lidstvu
tak drahá, Ptolomey, Demos-
thenes, Demetrius, Lucretius,
Virgil, Bedé, Augustin a jiní.
Došel jsem ku vitríne chova-
jící povestnou listinu “Magna
Charta” z roku 1215, neotre-
sený to základ parlamentární-
ho zrízení anglického. Ani
jsem se nenadál, že jest cas
opustit tyto památné síne a ji-
ste cinil jsem tak hodne nerad.
Co tu pokladu vedomostí, kul-
tury a civilisace minulých de-
seti století mohl jsem treba
zbežne prohlédnouti. Ráno
sotva jsem posnídal spechal

ísem opet do Musea, tam pro-
hlédl ješte zbývající rukopisy
a potom vešel do oddelení anti-
ky. Nezapomenutelný dojem
ucinil na mne Rímský sál, zdo-
bený 13. bustami rímských cé-
saru, naplnený mramory anti-
ckých mistru socharství. Ve
vedlejším sále zastoupena kul-
tura Assyranu a Egyptanu, v
Reckém sále nedostižná kultu-
ra cecka.Devet bust nejvetších
reckých socharu, filosofu, bás-
níku a fysiku umístneno v cen-
tru, kolem nichž vystaveny
nádherné sochy, bronzy, vásy,
zbroj a odev. Jaká krasochut,
jednoduchá vznešenost, božské
nadání a pochopení krásy mlu-
ví ješte po dvou tisíciletech
s techto reliquií nejvzdelanejší
racy sveta, nej nádhernejšího
kvetu lidstva smavé Helady. A
že všemu na svete je konec,
tak i moje návštevy v Museu
musely prestátí, abych dle ur-
ceného programu naší pouti
svetem, navštívil mesto svetel
nad Sekvanou, Paríž. Cesta z
Londýna, pres Dover, kaná-
lem La Manche do Calais, mi-
nula bez zvláštních událostí, a
nasednuvše odpoledne v Calais
na vlak, uháneli jsme rozkoš-
nou Normandií k Paríži. Jako
bájecným nožem, veliká mas-
sivní lokomotiva rozrezávala
krajinu na dve ohromné pule,
v nichž kmitaly se vesnice a
mestecka, zasvítila barevná o-
kna a štíhlé oblouky Amienské
katedrály, a již letem projíž-
deli jsme kolem Somme, jehož
jméno tolikrát bylo opaková-
no v buletinech svetové války.
Otrávená krátery rozrytá pole,
sem tam trochu obilí, cerné
hluboké jámy od min, puste
neživé okolí drímalo pod par-
ným cervnovým sluncem.

Vojenské hrbitovy osame-
lejší než jindy kolébané le-
hounkým letním vánkem ja-
ko cernobílé smutecní prí-
krovy objevovaly a zase ztrá-
cely se v dálky. Mlcky pre-
jeli jsme strašná tato místa
lidských jatek, vlak vesele fu-
nel, a hned objevila se úrodná
pole, stráne, úvozy, ovocné za-
hrady, chomácky háju a past-
viska posetá pasoucím se dobyt
kem. Napocítal jsem 32 stani-
ce, když v dáli v predu zjevily
se štíhlé parížské veže, a jak
na ráz slunce ozárilo pozlace-

ný dom Invalidovny, zazárily
vstríc t> eže a vynorily se jiné
a jiné. Dle ujednání ocekával
nás pruvodcí na nádraží, vnesl
naše zavazadla do taxi, které
rozjelo se do studentské tak
zvané Latinské ctvrti, kde nás
übytovali v hotelu Littre. Sot-
va jsme trochu upravili toiletu
a neco povecerili, nasedli jsme
do observacního busu a vydali
se na objíždku Paríží. Proje-
li jsme Luxemburskými sady,
zatocili na námestí Svatomi-
chalské, kde vešli jsme do ho-
spudky kde Robespierre a sou-
druzi plánovali revoluci fran-
couzskou. Navštívili jsme asi
tucet zábavních místností od
špinavých doupat a dupáren
parížského proletariatu až do
svetly a luxusem zárícího ta-
necního sálu La Paradise, kde
k našemu zdešení na okrou-
hlých otácecích stolech, zahlé-
dli jsme tanecnice v Evine rou-
še, vystavující své vnady na
obdiv. S hnusem odvrátili jsme
se, a co nejrychleji se vzdálili
od techto míst vilnosti požívac-
né bužoasie. Ostatne nechci
soudit byla-li to touha po krá-
se linií lidského tela a nebo na-
prostá zvrhlost která vedla zá-
stupy do techto míst. Laskavý
ctenár necht sám rozsoudí.
Disgustováni zajeli jsme do zá
bavné místnosti “Toledo” kde
nalezli jsme vybranou spolec-
nost stredních parížských
tríd, v živé zábave a nenuce-
ném tanci, kdež jsme zažili
pri spolecenských hrách prí-
jemnou hodinku. Ráno v toul-
ce Paríži jsme pokracovali,
prohlížejíce architektonicky
památné chrámy, vystoupili
jsme též na Eiffelovu vež 1000
stop vysokou, kde Will natocil
nekolik desítek stop filmu po-
hledu na Paríž s ptací perspek
tivy. Od Eiffelovy veže jsme
jeli ku “Are de Triumphe” kde
nalézá se hrob “neznámého
vojína.” Od Brány Vítezné
ieli jsme na jih do “Champs
Elysee”, kolem Louvru ku ná-
mestí Svornosti, po nové Fo-
chove Avene do Trocadera.
Tato obrovská budova zbudo-
vána Bordéem pro Svetovou
Výstavu roku 1878, má v cen-
trálním kruhovitém sále 5000
sedadel. V “Champ de Inva-
lides” navštívili jsme hrob Na-
poleonuv, krásný mramorový
sarkofág, zdobený symboli-
ckým sousoším. Na okrouhlých
stenách jest zavešeno 64 pra-
poru ukorištených v památné
bitve trí císaru u Slavkova na
Morave. Následující den zaje-
li jsme sobe do Versailles. Po-
hádkove krásný palác, vlastne
skupina palácu vystavených
králem Ludvíkem XIV., kde on
a jeho kubeny hýrili z penez
vydrených z krvavých mozolu
francouzského lidu. Dík osve-
te a poznání, že ne z boží mi-
losti, ale z lidské hlouposti ko-
runovaní parasiti vládnou, jest
tento palác majetkem národa
Francouzského. Steny nescet-
ných pokoju kam sneseno bo-
hatství celého sveta, jsou zdo-
beny nádhernými obrazy, z
nichž zvlášte obraz “Bitva u
Slavkova” poutal naši pozor-
nost. Slovy nemožno popsati
muj pocit když jsem stanul u
stolu nesoucí nápis: “Table de
la Signature de Traité de
Paix” 28 Juin 1919. Zde mezi
zástupci témer celého sveta,
sedel i zástupce milované re-
publiky ceskoslovenské, zeme
mých otcu, dnes svobodné pro
jíž svobodu muj drahý otec též
prispel svou hrivnou, pracovav
iž do posledního dechu.

(Pokracování.)

Jo, jo.
V Pittsburghu policajt, kte-

rý scítá pocet projednávaných
prípadu, sepsal jména osob
zatcených pro opilství první
noc po zavržení a pak si hvíz-
dl. “Jojo”, vzdychl. “Co
ie?” tázal se soudní assitant.
Policista rekl. “Tady máme,
že dnes bylo zatceno 46 pro o-
pilost.” Táže se pomocník :“A
co je na tom divného?” Povídá
policista: “Well, asi ne moc,

ale je to zvláštní, že noc pred
zavržením jsme meli taky 46
opilých.” “Dechni na mne!”
povídá pomocník. Policajt
dechl, a pomocník si povzdy-
chl: “Jo, jo”.

Zvláštnost’.
John W. Hodge z Danvers,

Illinois, prišel o kone, jehož
íméno bylo Old Prince a jenž
Hodgeove rodine sloužil po ce-
lý svuj život, skoro 36 roku.
Jeho vlastník udal vek kone
presne takto: 35 let, 11 mesí-
cu, 10 dní a 9 hodin. Pravde
podobne byl to nejstarší kun
nejen v Illinois, nýbrž i v ce-
lých Spojených Státech. Kone
jen zrídka dosahují tak vyso-

kého veku.

Vítezný boj proti záškrtu.
Píše

Shirley W. Wynne, M. D.,
Dr. P. H., komisar zdravot-
nictva mesta New Yorku.

Úspešná kampan proti zá-
škrtu, zapocata ve meste New
Yorku již roku 1929, upouta-
a pozornost lékaru ze všech

cástí sveta. Letošní rok zaslu-
huje si zvláštní pozornosti, ne-
3ot všechny známky nasved-
cují tomu, že v nejvetší ameri-
cké metropoli zaviní záškrt na-
nejvýš osmdesátpet smrtí v ce-
lém roce 1933. V desítiletí,
predcházejícím rok 1929, byl
prumerný rocní pocet úmrtí zá
škrtem 850. Letošního roku
vyžádal a vyžádá si záškrt je-
nom asi desetinu obetí, nežli
kolik jich sklátil pred všeobec-
ným zavedením preventivního
zákroku proti záškrtu.

Tato císla mela by mnoho
znamenati pro všechny rodice,
zvlášte však pro ty, kterí ne-
dali svých detí immunisovati.
Úspech kampane dokazuje ú-
spešnost zákroku, nejen pokud
se jedná o snížení úmrtnosti zá
škrtem, ale i co se týce poctu
onemocnení. Preventivní zá-
kroky ušetrily tisícum detí bo-
lest a utrpení, spojené s choro-
bou. Tisíce detí, které by by-
ly rodicum vyrvány zákernou
chorobou, jsou dnes na živu a
teší se dobrému zdraví.

Všude, kde bylo všeobecne
prokroceno k ockování proti
záškrtu, je statistika v tomto
ohledu obdobná té, kterou
jsme uvedli pro New York. Z
toho je tedy vidno, že je zde
dostatek presvedcujících du-
kazu o nesporné cene zmínené
immunisace. Jelikož však
každorocne pricházejí na svet
tisíce a tisíce nových detí, mu-
sí se v ockování i techto po-
kracovati, má-li se záškrt se
sveta vymýtiti a všechna novo-
rozenata proti nemu zabezpe-
citi.

Každé díte má býti immuni-
sováno ve veku devíti mesícu.
Až se všichni rodice budou pri-
držovati tohoto pravidla, pak
záškrt zmizí s povrchu zemské
ho. Immunisace malých detí
je nanejvýce nezbytná, nebot
je to práve ve skupine detí ve
veku do peti let, kde záškrt
sklízí svou nejbohatší- žen.
Osmdesátpet procent všech ú-
mrtí záškrtem je v této vekové
skupine.

Immunisace drobotiny je
velmi snadná. Od nedávného
objevení nového precipitova-
ného toxoidu musí deti do še-
sti let dostati pouze jedinou in-
jekci, kdežto dríve byly to in-
jekce tri, kterýžto zákrok vy-
žadoval trí týdnu. Pri metode
pocínala immunita teprve po
peti až po šesti mesících, kdež
to dnes stává se díte immuním
už po dvou nebo trech mesí-
cích.

Všichni rodice meli by chrá-
niti své deti pred záškrtem.
Jediný zpusob, kterým se toho
zarucene dosáhne, je jednodu-
chá immunisace. Neštovice, o-
bávaná nemoc našich predku,
byla z New Yorku úplne vyho-
štena narízeným ockováním.
Totéž možno uciniti i se záškr-
tem.

Podveden o vše, co mel.
Polák, Roman Hampl, od-

souzený pro zabití krajanky,
Kateriny {Skálové, pripraven
byl témer o celou vládní pojíst
ku. Nesvedomití lidé v Chica-
gu z neho vymámili $8645 pod
záminkou, že mu pomohou na
svobodu.

Má za sebou smutnou život-
ní zkušenost. Roku 1918 byl
vraden do armády a poslán s
transportem do Francie. Be-
hem plavby upadl na palube
tak neštastne, že si roztríštil
kycel a rozdrcené kosti mu mu
sely býti zdrátovány. Od té
doby kulhá a ponevadž jej lé-
karské autority prohlásily za
invalidu, byl oprávnen k vlád-
ní pojistce v obnosu SIO,OOO a
k doživotní pensi u výši $67.50
mesícne. K puvodnímu defek-
tu pridružila se u Hampela je-
šte tuberkulosa a mimo toho
jest stižen i syfilidou v pokro-
cilém stupni, takže propadá
pozvolna paralyse. Podle pro-
hlášení lékaru má asi 25 pro-
cent nadeje na uzdravení.

Byl to snad tento jeho zubo-
žený fysický stav, který jej
privedl do dalších vážných ne-
snází. V úterý dne 7. srpna
1928 jel se starým automobi-
lem a na nároží Central Park
ave. zasáhl Skálovou, která
precházela križovatku. Dopu-
stil se té bezohlednosti, že pjo
neštestí ujel, aniž se o porane-
nou ženu staral. Skálová byla
policejní ambulancí dopravena
do nemocnice ale cestou sko-
nala. Zanechala zde muže
Josefa a šest dospelých dítek.


