
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. Hejny taj., Jos. F.
Viktor, pokl. Právní zástupce
Karel J. Novák.

Ceský Stav. Výp. Spol. “Sla-
vie” odbývá schuze každé pon-

lélí 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-
uigsmark, 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. Lebecka,
místopredseda F. Hejný, taj.
A. J. Švejda, pokl. V. Zeman,

výp. taj. T. Velenovský, práv-
ník Eduard F. Dobíhal.

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 pa-
tek od 7 do 9 hodin vecer.

Ceský Stavební a Výpomoc-
ný Spolek “Slovan” odbývá
pravidelné týdní schuze každí
úterý od 7. do 9. hod. vecer, \

c. 1527 Cherry St., v Sokolské
Budove, Curtis Bay, Balto. Md.
V. Kozlík, pred., F. Schneider,
místopreds., F. Puncochár, taj.

F. Blahut, výp. taj., F. Bernat,
pokl., Fr. J. Pintner, právní
zástupce. Adresa spolku: 451'/
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 nedelivklu-
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, B. Janata,
výbor na nemocné M. Sappe,
správkyne klubu K. škrábek a
M. Kastner. Veškeré dopisy
budiž zasílány na taj. klubu.

Del. Vzdel. Spol. “Pokrok”
odbývá své schuze v Del. Do-
me, 2509 Madison ul. každý 4
pátek v mesíci v 8 hodin vecer.
Preds. V. Picek, taj. M. Bor-
tlík, 1625 Church St., Curtis
Bay. Správce Del. Domu Fr.
Bernat.

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-
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 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-
posud bezplatne.

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. M. Chytrý, preds. F.
Ríha, námestka A. Krejcí, taj.
M. Senger, 3323 E. Monument
St., úcet. M. Skála, pokl. M.
Smith, úctující výbor: R. Kli-
meš, A. Novák, do Patronátu
M. Chytrý, M. Senger.

Sbory J. C. D.

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.
K. Beneš, taj. M. Skala, 710 N.
Duncan St., úcet. M. Steiner,
pokl. M. Vondrácek, strážky-
ne K. Matras, úctující výbor:
A. Marek, A. Vevera. Do Vel-
ko-Výboru E. Lapácek. Do Pa-
tronátu: M. Vondrácek, A.
Vevera. Dopisy zasílají se na
tajemnici.

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. predsedka M.
Kozák, preds. F. Ríha, 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: E. Douša, M. Zaorálek.
Do Velko-Výboru A. Stožek,
do Patronátu F. Ríha a Anna
Krejcí.

“TELEGRAF”, BALTIMORE, MD., JUNE 1. 1934

C. S. A.
Lože Jirí Podebradský c. 94

C.S.A. 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*
Curie v St.. pokl. V. Pavlík,
3301 Gardenas Ave.

Rád Blaník c. 101 C.S.A. od-
bývá schuze 2 sobotu v mesíci
v 8 hodin vecer v Sokolovne.
Preds. J. Novotný, 2531 Ash-
land Ave., místopreds. J. Pro-
cházka, taj. A. Vancura,9o6 N
Madeira St., úcet. AI. Mašek.
626 N. Curley St., pokl. F. Stei-
ner, 712 N. Glover St.

Rád Baltimore c. 153 C.S.A.
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.

Lože Jaroslav z Dubé c. 154
c. S. A., odbývá schuzi každý
3 pátek v mesíci v místnostech
Delnického D0mu,2507 E. Ma-
dison St. Pojištení pro oboje
pohlaví od $250 až SIOOO za
mírný mesícní poplatek. Pred.
F. Hejduk, taj. A. Rys, 810 N.
Glover St., úcet. K. Matras,
719 N. Belnord Ave., poklad-
ník J. Žitník, 824 N. Port St.

Ruzné Sbory:

Del. Podp. Spolek “Rovnost”
odbývá schuze každou 3 stredu
v mesíci ve spolkové místnosti
v Delnickém Dome, Madison a
Rose ul. Preds. Jan Žitník,
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: V. Picek a
A. Cincibus.

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 Standard
Life Asso. odbývá své schuze 2
a 4. úterek v mesíci v Delnic-
kém Dome, Madison a Rose ul.
Vysl. preds. K. Ceška, preds.
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.

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. Pro-
cházka, 616 N. Belnord Ave.
Obchodní záležitosti hrbitova
vyrizuje jednatel.

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. M. Chytrý,
Veškeré dopisy budiž zasílány
na tajemnici.
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Polsko s Nemeckem.
Že Polsko prípadne vystoupí

z Ligy národu a pridá se úplne
na stranu Nemecka proti poli-
tice “železného kruhu okolo
Reichu”, pak-li se paktu o fran
ko-sovetské vzájemné pomoci
dostane schválení ve Francii
ve forme prítomne navrhova-
né, bylo v Ženeve dáno na jevo
ze spolehlivých polských pra-
menu.

Franko-sovetský zamýšlený
pakt je válecnou dohodou. Ná-
vrhy které ruský zahranicní
komisar Litvínov ucinil Fran-
cii, prý jsou v podstate tyto:

Rusko bude pomáhati Fran-
cii v jejím odporu aby Neme-
cku bylo dovoleno vybudovati
mocnou armádu,

Odzbrojovací konference
prijme sovetský výklad, který
národ má býti považován za ú-
tocníka.

Francie i Rusko budou míti
porady jak se zachovati v prí-
pade, že jeden z obou státu bu-
de napaden.

Bude uskutecnen pakt o vzá-
jemné pomoci v Evrope, ve kte
rém Francie a Rusko budou
nejsilnejšími mocnostmi.

Sovety vstoupí do Ligy náro-
du v zárí, a dostane se jim tr-
valého kresla v její stálé rade.

Immigracní problémy dneška.
F. L. I. S.

“Udelejte- pristehovalecké
restrikce tak prísné, jak toho
hospodárské pomery zeme vy-
žadují; když však pristehoval-
ce už jednou do Spojených Stá
tu pripustíte, pak s ním zachá-
zejte jako s obcanem zítrka,
jako se spolupracujícím cle-
nem, podílejícím se s vámi na
budování spolecného americ-
kého státu. Nebudete-li ho od-
strkovati a budete-li s ním jed-
nati príme a poctive, ovdecí se
vám mnohonásobne za vaše
pohostinství, nebot pristehova-
lec prináší ze staré vlasti mno-
hé, cím muže prispeti k rozvo-
ji americké civilisace.”

Tímto asi smerem nesly se
základní názory recníku, kterí
mluvili na pocetne navštíve-
ném banketu, porádaném ne-
dávno v New Yorku na pocest
immigracního a naturalisacní-
ho komisare pluk. D. W. Mc-
Cormacka, jakož i clenu immi-
gracních výboru senátu a do-
mu representantu. Slavnostní
vecere znamenala zakoncení
jednoleté cinnosti tak zv. Ellis
Island Committee.

Frances Perkins, sekretárka
práce, prijela z Washingtonu,
aby podekovala zmínenému
výboru jménem samého presi-
denta Roosevelta a aby tlumo-
cila jeho pozdravy. Miss Per-
kins neopomnela sama pozna-
menati, že zpráva výboru po-
skytuje pevný podklad k bu-
doucímu zákonodárství a k žá-
doucím administrativním zme-
nám v tomto smeru. At už bu-
doucí pristehovalecké smerni-
ce Spojených Státu budou ja-
kékoli, sekretárka práce je o-
sobne presvedcena, že prítom-
né restrikce jsou aspon v jis-
tém rozsahu trvalé, pri tom
však že není duvodu, proc by i
pri stávajících zákonech neby-
lo možno vykonati mnohé kro-
ky, jimiž by se odstranily ruz-
né nešvary a zbytecné ztežo-
vání situace pristehovalcu. Jed
nou z hlavních podmínek pri
rešení prítomných hospodár-
ských problému jest usilování
o vyšší mzdy a vysokou životní
úroven jak pro Americany, tak
i pro pristehovalce rovnopráv-
ne.

Biskup Francis McConnell
dožadoval se výmluvnou recí
tolerance k názorum menšin i
tehdy, když se snad tyto názo-
ry silne rozcházejí s vládnoucí
mi politickými a sociálními ná-
zory dneška. Ve svém proslo-
vu uvedl nekolik prípadu, v
nichž odmítané politické, ná-
boženské nebo sociální udeje,
za nimiž stávala jenom pokro-
cilejší menšina, došly pozdej-
šího uznání a jsou dnes rozho-
dující složkou lidského pokro-
ku. -

Profesor Josef P. Chamber-
lain upozornoval, že skutecné
asimilace pristehovalcu bude
možno docíliti jedine tehdy, až
se mezi nimi a rodilými Ame-
ricany nebude ciniti žádného
rozdílu. Mrs. Charles Dana
Gibson promluvila o snášenli-
vosti a vzájemném prátelském
pochopení jako o nejbezpec-
nejším zpusobu, jak “udržeti
americkou národní rodinu v
pospolitosti”, a Mrs. Rebecca
Kohut nabádala k odstranení
posledních prekážek, jimiž se
znemožnuje spojení rozlouce-
ných rodin.

Plány departmentu práce.
Immigracní a naturalisacní

komisar pluk. D. W. McCor-
mack naznacil v hrubých obry-
sech hlavní zmeny zákona, o
rrež department práce usiluje v
prítomném zasedání kongresu.
Nekteré z návrhu na tyto zme-
ny byly již predloženy obema
domum kongresu ve forme
predloh.

Jedna z techto predloh u-
možnila by nejméne šedesáti-
letým otcum a matkám americ
kých obcanu, nejméne jednaa-
dvacítiletých, aby sem prijíž-
deli mimo kvótu; rodice, kte-
rým ješte není 60 let, mohli by
sem i nadále prijíždet! ve tríde
prednostní, jak je tomu dnes.
Také nevlastní, nezletilé deti
amerických obcanu byly by
pristehovalci nekvotovými. Na
druhé strane ztratili by však
svuj prednostní status zeme-
delci.

“Nová “registracní predlo-
ha” navrhuje, aby byla posky-
tnuta možnost legalisovati po-
byt ve Spojených tSátech všem
zákona dbalým cizincum, kte-
rí žijí ve Spojených Státech
nejméne posledních deset let.
Z této predlohy težili by neje-
nom ti cizinci, kterí sem prijeli
nezákonite pred 1. cervencem
1924 a nemohou již býti de-
portováni pro jejich nezákoni-
tý vstup, ale— ve výjimecných
prípadech —i takoví deporta-
ci podléhající cizinci, kterým
by department práce pobyt po-
volil. V prípade “cizincu bez

zeme”, nebo tech cizincu, kterí <
by v prípade návratu do otciny
byli tam podrobeni rasové, po-
litické nebo náboženské perse-
kuci, mel by department práce
na základe dríve zmínené pre-
dlohy právo povoliti jim po je-
jich nejméne petiletém, nepre-
rušeném pobytu ve Spojených
Státech, aby se zde registro-
vali.

Pokud se týká deportace, u-
pozornil plukovník McCor-
mack na rozšírení moci, kterou
udelil zákon jeho departmentu
vzhledem ke stíhání cizincu,
prohrešivších se proti federál-
ním zákonum. Soudcové mo-
hou trestati vezením a penež-
ními pokutami, department
práce má však moc vypovezeti
provinilce na celý život. Nemá-
li tato moc býti zneužívána, je
nutno uciniti zvláštní opatrení.
V prítomném znení zákona je
deportace v urcitých prípa-
dech nevyhnutelná. Jeden pa-
ragraf deportacní predlohy po
nechal by však sekretári prá-
ce na rozhodnutí, povolí-li ne-
kterému clenu jistých, depor-
taci podléhajících tríd, aby ve
Spojených Státech i nadále zu-
stal. Této výhode tešili by se
zvlášte ti cizinci, kterí žili ve
Spojených Státech nejméne 10
let a pak prerušili svuj zdejší
pobyt cestou do ciziny; dále
cizinci, kterí prijeli do Spoje-
ných Státu když jim ješte ne-
bylo šestnáct let a kterí zde ži-
li nejméne pet let a konecne ci-
zinci, kterí zde mají blízké
príbuzné, kterí jsou bud ame-
rickými obcany nebo aspon
rádnými usedlíky. V prípade
techto posledních jednalo by
se zamezení rozlucování rodin.

V prípade jedné skupiny pri-
stehovalcu jedná se však o zna
cné zprísnení deportacního zá-
kona. Do této skupiny spada-
jí raketýri, gangsteri a celá ta

z prestupku proti
zákonu tyjící sebranka. Jed-
ním opatrením deportacní pre-
dlohy usiluje se o uzákonení
práva deportovati kteréhoko-
li pristehovalce, který byl u-
svedcen ze dvou nebo více zlo-
cinu, spáchaných v této zemi,
ato bez ohledu na to, k jak
dlouhému uveznení byl by do-
tycný odsouzen. O techto prí-
padech rozhodoval by depart-
ment práce, a k deportaci do-
cházelo by tehdy, když sekre-
tárka práce uznala, že ve ve-
rejném zájmu je toho treba, a-
by se tak stalo.
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Lidská mizérie.

V Los Angeles, Kal., dívka
z “lepší spolecnosti” a dedi-
cka, Merry Fahrney Pickering
Van Eisznerova z Chicaga
požádala o zrušení jejího po-
sledního snatku s oznámkovým
jednatelem Frank von Eiszne-
jrem. Pri prvním prelícení uji-
štovala soudce, že se vubec ne-
pamatuje, jak ku svému nové-
mu manželi prišla. Pravila, že
vypila jednu whisku a potom
nejakou brandy, což prý staci-
lo, aby ztratila pamet, a v ta-
kovém stavu prý se dostala
pod cepec. Rozvod od první-
ho manžela, Pickeringa, dosta-
la v zárí 1933. Chtela si prý
vžiti hrabete de George, ale
napila se a vzala si nekoho ji-
ného. Nyní dlí v okolí Holly-
wood, doufajíc, že se “dosta-
ne do filmu”. Po takovém ar-
gumentu soudce jírozvod povo-
lil.

o

Dobré výsledky.
“Dosáhla jsem dobrých vý-

sledku používáním Dra. Petra
Hoboko,” píše paní Z. de
Champlain z Bay City, Mich.
“Muj žaludek pracuje nyní
mnohem lépe a mohu jisti co-
koliv si preji, aniž bych poci-
tovala nejakých bolestí; a i
muj spánek se znacne zlepšil.
Nechtela bych býti bez Dra.
Petra Hoboko v našem dome.”
Svým výborným úcinkem ná
pochod zažívání a vymešování,
tento spolehlivý bylinný lék
stal se nejoblíbenejším rodin-
ným lécivým prostredkem. Ne-
ní-li k dostání ve Vašem sou-
sedství, pište: Dr. Peter Fahr-
ney & Sons Co., 2501 Wash-
ington Blvd., Chicago, 111. advt

Ceskoslovenská participace na
výstave otevrena první den

Výstavy.
Celá cást naší ceskosloven-

ské Participace jest hotova na
den otevrení Chicagské Sveto-
vé Výstavy pro rok 1934 —a
je mnohem skvelejší a lepší
nežli lonského roku. Csl. pavi-
on s novým prístavkem a nove

vybarven národními barvami
delá pekný dojem na Tríde
praporu (Avenue of Flags) ;
;éž plocha okolo je krásne o-
zdobená kvetinami.

Vnitrek pavilonu byl celý
nove vydekorován a též mnohé
jiné úpravy udelány aby vyho-
vovaly návštevníkum a jich po-
hodlí. Pan B. Soumar, reditel,
pracoval ve dne i v noci s jeho
prírucími aby vše bylo v po-
rádku pro den otevrení a za-
slouží velkého uznání.

ceskoslovenský restaurant u-
místnen v nové krásné budove
je též úplne hotový se vším no-
vým zarízením a dobrou zku-
šenou organisací pod reditelem
Karlem šurmarem a zajisté
každý krajan bude hrdý na Cs.
participaci. Reditelstvo cesko-
slovenské americké obchodní
komory pracovalo na základe
aby celý personál pavilonu i
Restaurace byl ceskoslovenské-
ho puvodu a též aby veškeré
práce a zboží dodáváno bylo
od ceskoslovenských americ-
kých firem.

Den otevrení výstavy byl
slavnostní den pro Chicago.
Výstava zacala s velkým pru-
vodem 5 mil dlouhým, kde hla-
vne se zúcastnily organisace
vojenské, stásní a všechny od-
bocky vojenské Spojených Stá-
tu, které pochodovali hlavní u-
licí Michigan a okolo hlavního
stanu na výstave. Na tribune
sedeli všichni zástupci výstavní
správy, úredníci americké vlá-
dy, státu, mesta, ruzné komise,
atd.

Mezi našimi krajany které
v tribune též zaujímali hlavní
místa byli:

* Otto Kerner, státní návladnf
Illinois; K. V. Janovský, vý-
stavní komisar státu Illinois;
J. A. cervenka, predseda Ná-
rodní Rady; John A. Sokol,
Predseda ceskoslovenské Ame
rické Obchodní Komory; Dr.
J. F. Smetanka, Generální Kon
sul csl.; Alderman John To-
man, kandidát pro šheriffa;
Joseph Salat, clen školní rady.
F. G. Hajícek, pokladník ces-
koslovenské Americké Obcho-
dní Komory; Dr. F. J. Jirka,
státní zdraovtní komisar.

Ve ctvrté hodine se sešli vši-
chni úredníci a reditelé cesko-
slovenské americké obchodní
komory na spolecnou prohlíd-
ku csl. pavilonu a v pet hodin
celá skupina se sešla v csl. re-
stauraci kde si pochutnali na
prvním jídle v nové csl. restau-
raci, a kde též se cepuje dobré
pivo z ceských pivovaru v Chi-
cagu a též pravé importované
plzenské pivo.

Každý byl úplne spokojen a
obdivovali se jak vše mohlo
býti zarízeno v takovém krát-
kém case. Velká zásluha patrí
architektu R. Layer a ruzným
kontraktorum a delníkum kte-
rí tak svedomite pracovali aby
vše bylo hotovo.

Ackoliv 26h0 kvetna byl den
otevrení Chicagské výstavy,
hlavní officielní otevrení ces-
koslovenské participace bude
úredne a officielne otevreno v
sobotu, 9ho cervna, na kterou¦ úcast budou pozvány vládní a
státní a mestí úredníci kterýž-
to den bude celá ceskosloven-
ská úcast predána ceskosloven-
ské americké obchodní komore
úredníky A Century of Pro-
gress pro rok 1934. Oelá Csl.
verejnost jest zvána na offici-
elní otevrení csl. Výstavy dne
9ho cervna 1934.
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Pokutována pro výplatu svého
dítka na ulici.

Že v Denver je kolikráte vý-¦ nosnejším “ušetriti metlu vy-
hánející dítky z pekla”, pocí-
tila Irene Clark, kterou soudce
James N. Sabin, potrestal po-
kutou $lO a útrat, po udání jí
kolem jdoucí plné soucitu pa-
nicky, jíž srdce usedalo, když
zahlédla jak matka, Clark, vy-
platila na ulici svoji 31etou
dceru Evu.

Rozsudek Clarkové se nelí-
bil. Podala odvolání.

Soucitná panicka opomela
udati jméno své.

i

o

Podporovaným uzené veprové
nechutnalo.

Pri jarním cistení podzemní
dráhy v Rochester, N. Y., jež
vedena jest pod Erie kanálem
skrze mesto, nalezeno bylo ví-
lce nežli 1,000 liber odházené-
ho uzeného veprového masa,
jež dáváno bylo podporova-
ným nezamestnaným behem
zimního období.


