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PŘIJDE JARO, PŘIJDE...”

Distrikt pátý svolává schůzi dvaceti činnosti řádové, to je spíše záležitost or
EDEN z největších básníků angli řádů
do síně řádu Štefánik číslo 142 v ganisační, trochu propagační, trochu vý
ckého národa, William Shakes Houstonu
na pátou neděli v březnu. Do chovná. I kdyby už byl státní organisá
peare, pronesl náhled, že život poledne plánují
miti zvláštní schůzi řá tor, měl by on plné ruce, aby n|Ďorová
člověka se odehrává v cyklu sedmi dových
let:
a řádových tajemníků, práce šla kupředu.
sedm roků dítětem, sedm roků chlapcem aby jim předsedů
vysvětleny mnohé yěci, kte
nebo děvčetem, sedm roků jinochem ne ré budoubyly
Získali jsme pro činnost mezi omladi
poučné
pro
každého
úředníka.
bo dívkou, a v tomto cyklovém postupu, Něco podobného dosud v Jednotě nebylo. nou a dětmi sestru Birdie Hilsherovou z
až se kolotoč života změní sedmkrát sedm Odpoledne bude hromadné uvádění no Houstonu. Volba nemohla býti lepší. Selet. Po padesátém roku nastává nový ú- vých členů, obřady slavnostní a důstoj stra Hilsherová má schopnosti, má styky
sck života, jiné myšlenky, jiné cíle.
né. Též bude bohatý program omladiny s různými jinými organisacemi, má záli
bu v podobné práci, a poměry jí takovou
Kdybychom tohoto poetického měřítka a dětí.
mohli použiti v dějinách nebo v trvání Distrikt šestý, největší ze všech sedmi, činnost dovolují. Ve své stotisícové nové
naší Jednoty, seznali bychom, že měřítko bude miti svou schůzi v Hallettsville na residenci má soukromou pracovnu, psací
je dosti přiléhavé. Nebudeme se vraceti čtvrtou neděli v březnu, v tutéž neděli, stroj, telefon a regály (či jak zde říkáme
do let uplynulých, ale povšimneme si to kdy bude schůze v Holland. Předešlé “bookshelves”) plné pomůcek hudebních,
ho- nového úseku v našem spolkovém ži schůze šestého distriktů byly vždy zdaři deklamačních, programových. Většina uvotě po padesáti letech.
lé. Myšlenka založení distriktů povstala čitelek by ji mohla závidět takové poho
Všechno nasvědčuje, že začínáme do- mezi činovníky, kteří plánují v šestém dlí a takový zdroj dětského materiálu.
stávati jiné myšlenky, že hledáme nové distriktu. Zajisté šestý distrikt si podrží Taková pracovna je vlastně doplňkem
cesty a snažíme se, abychom si uvědomili své prvenství ve velikosti i v nových plá toho, co v ústředí nebylo, ale co je po
vyšší cíle. V naší Jednotě přichází nové nech, v nových myšlenkách a v dalších třebné pro vedení dětí a mládeže.
jaro. Jako by ledy netečnosti a lhostejno pokynech.
Když uvážíme, že od minulého sjezdu
sti začaly praskati, jako by slunko spol Distrikt sedmý plánuje miti svou schů jsme sc pohnuli třemi různými směry,
kového života začalo více hřáti. Jsme již zi u řádu Slovan Jihu číslo 26 v osadě Ol mohli bychom říci slovy Shakespeara, žc
v novém cyklu, v době, kdy zazelenají se mos, nedaleko Skidmore. Výbor na se po padesáti letech dostali jsme sc do nobrázdy až dosud ladem ležící.
stavení programu se již sešel. Na výboru nélio úseku života, žc jsme v cyklu obro
Jen si povšimněme, co všechno se při jsou osvědčené síly. Schůze sedmého dis zení. Rozdělili jsme si organisační práci
pravuje na tom našem poli spolkovém. triktu má býti třetí neděli v dubnu.
na sedm distriktů. Mystické číslo sedm.
Před necelými dvěma lety přišla od Organisační práce pokračuje zdárně Máme sedm ředitelů. Ano, máme také
dvou členů při El Campo myšlenka na také jiným směrem. Zatím co jednotlivé sedm dřímajících řádů v každém distrik
rozdělení naší spolkové práce na sekce řády pracují ruku v ruce, seznamují se tu. Bude třeba je probuditi. Kromě toho
nebo distrikty. Kroutili jsme hlavami. vzájemně, vybírají mezi sebou schopné nastává nám úkol ustanovit sedm disNovoty? zbytečné stavění plotů, ovládání členy, aby byli úředníky v distriktech, triktních organisátorů, až kdo jak složí
malých řádů většími, nedůvěra, spokoje stahují dohromady programové výbory, zkoušky.
nost s ustáleným zařízením. Podívejme aby byl společný postup — zatím co vše A .konečně máme schopnou sílu, aby
se dnes, jaké máme vyhlídky z tohoto chno toto utužuje spolupráci mezi jednot přitáhla do našich řádů naše vlastní děti,
rozdělení práce.
livými řády, Hlavní úřadovna buduje lep aby jednou na našich programech zazně
Distrikt první má schůzi v síni řádu Cl ší oddíly místních organisátorů. Pařádají lo, “A ta naše lípa bude zelená . . . ”
aveta číslo 38 v Kovář při Smithville na se školy, dávají se kursy, posílají se úko
--------- ) ♦ * ♦ (--------čtvrtou neděli v dubnu. Výbor, sestavený ly, skládají se zkoušky. Činnost organisá
ZA TROCHU LÁSKY . . .
z činovníků od jiných řádů, zajel si do torů bude se stupňovati a rozšiřovati.
schůze řádu Osvěta, byl překvapen pří A ještě v jiném směru byl učiněn velmi
Jaroslav Vrchlický.
pravami a sám výbor odnesl si nadšení k slibný začátek. Snad to byl krok nejzdadalším přípravám.
řilejši a nejdůležitější. Až do nedávná ne Za trochu lásky šel bych světa kraj,
Distrikt druhý připravuje schůzi v síni měli jsme nikoho, kdo by se věnoval vý šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý,
řádu Tyrš číslo 80 v Holland na čtvrtou hradně našim dětem. Nebyla to práce pro šel v ledu — ale v duši věčný máj,
neděli v březnu. Znamená to společné hlavni úředníky, poněvadž oni mají do šel vichřicí — však slyšel zpívat kosy,
plánování několika největších řádů v statek práce ve svých úřadech po stránce šel pouští — a měl v srdci perly rosy.
Jcdnotč. Nějaké dobro pro budoucnost ji ndministrační. Vybudovali zájem mezi Za trochu lásky šel bych svčta kraj,
stě tato schůze přinese.
dětmi o včci spolkové, zapojili mládež do jak ten, kdo zpívá u dveří a prosí.
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Ve středu, dne 11. února 1953.
Nemine týdne, abych nedostal v pon
dělí, někdy až v úterý, od některého řá
dového tajemníka nebo dopisovatele dů
ležité oznámení, se žádostí, abych to
nechal vytisknout v běžném čísle, by to
Minulého týdne rozeslal jsem dotaz-*' členové mohli si přečisti před nedělí.
1933 nt West, Texas under thè Act ot Congreso ot nik na všechny řády, o nichž jsem vě Rád bych vyhověl, ale i kdybych byl v
děl nebo se domníval, že vlastní nějaký tiskárně, kde je Věstník vydáván, bylo
ÚŘEDNÍ ORGÁN SLOVANSKÉ PODPORUJÍCÍ JF.D- majetek. Chci sestaviti seznam všech by to nemožností. A když jde o schůzi
řádů, které vlastní budovy, hřbitovy, po nebo jiné spolkové věci, vím, že takové
OPPICIAL ORGAN OP THE RLAVONIC BENEVOLENT
zemek,
bondy nebo jen peněžní hotovost záležitosti se obyčejně projednávají mě-,
ORDER OP THE STATE OP TEXAS
Chci spočítali, kolik práce bylo vykonáno sic kupředu a nemusí se s nimi čekaťi
REDAKTOR — EDITOR
členy domácích řádů. Dosud to nebylo až na poslední sobotu. Apeluji proto na
STEPHEN VALCIK
nikým odhadnuto. Možná, budeme pře všechny zpravodaje a dopisovatele, gby
kvapeni, až to jednou uděláme. Dle toho, mi posílali své příspěvky v pondělí, v
jak budou docházeti informace, budu u- úterý a ve středu. Pomůže to, aby vnitřní
ČECHOSLOVÁK PUB. COMPANY — WEST, TEXAS pravovati seznam a občas podám výsle úprava listu byla více uspokojivá. Když
dek ve Věstníku. Dopisy byly poslány se stane nějaká mimořádná událost, kte
na tajemníky. Jestli některý řád nedo rá je nepředvídaná a zaslouží sitoznástal dopis a řád by chtěl přihlásiti svůj mení, tu milerád změním vyplavovaný
majetek, hotovost nebo bondy, řádový rozvrh.
tajemník může tak učinit, když o tom Od nového roku byly mi poslány čty
napřed členové ve schůzi porokují.
ři fotografie, zda by obrázky bylo mož
Některé řády již poslaly žádané infor no uveřejnit! ve Věstníku. Čím více má
mace. Byl jsem překvapen, že řád Jaro náš orgán podobenek členů nebo sním
číslo 130 v Dallas měl schůzi v neděli ků z rodinných oslav, tím je list v do
a v pondělí přišly informace. To poklad mácnostech členů vítanější. Tyto čtyři
ní, sestra Helen Vrlová, musela vysta fotografie musel jsem vrátiti, ač to by
ví ti zprávu hned jak přišla ze schůze lo zklamání moje i těch, kdo obrázek
HLAVNÍ ÚŘADOVNA — SUPREME LODGE
EDWARD L. MAREK. President
domů a ještě téhož večera dopis odesla poslali. Jakákoliv podobenka pro Věst
la. Její zpráva je uveřejněna v anglické ník musí miti tváře osob na fotogra
PRANIC O. SVADLENAK, Vlce-prcsident
části dnešního čísla.
fii dosti veliké, aby mohla býti zhotove
J. P. CHUPICK, Secretori?
Mám ku všem dopisovatelům a přispě na jasná rytina. Když se podíváte na
vatelům žádost. Přemýšlím a plánují jak kteroukoliv podobenku ve Věstníku po
JOS. KOLIHA, Jr., Treasurer
zlepšiti Věstník. Poněvadž Věstník ob mocí zvětšovacího skla, poznáte, že ry
R. A. URBANOVSKY. BookkeePer
sahuje zprávy spolkové i dopisy osobní, tina je upravena ze samých drobných
musím spolupracovati s těmi, kdo do teček. Kdybyste měli dobré zvětšení, na
ADOLPH PAVLIČEK, Attorney
Věstníku přispívají. Obsah je uspokojivý, počítali byste na každý palec 64 tečky.
aspoň tak mně členové sdělují. Úprava Rytiny pro hladký knihový papír mají
DR. MARVIN LESIKAR, Medicai Director
listu však není uspokojivá. Zlepšení se až 136 teček do palce. Jestli tvář na odá zlepšiti, když dopisovatelé budou své brázku není aspoň té velikosti jako po
ŘEDITELÉ — DIRECTORS
příspěvky posílali v pondělí, v úterý a štovní známka, rytina pro novinářský
John A. KUBĚNA, First District
ve středu. Sám upravuji články a úvahy papír by nebyla jasná. Větší fotografie
tak, abych ve středu před večerem ode se dá zmenšiti, ale větší rytina z malé
slal do tiskárny první objemnou zásilku fotografie nebývá zdařilá.
ROBERT ČERVENKA. Thlrd District
rukopisů. Práce v tiskárně je rovněž roz Při schůzi Tiskového výboru předložil
PRANK ČERVENY. Fourth District
dělena tak, že sazeči začnou sázeti lát jsem členům výboru jistou žádost, která
ku pro nové číslo Věstníku ve čtvrtek. byla výborem schválena. Ted’ ji musím
J. M. SKRABANEK. Pifth District
Vezme to tři dny, aby celé číslo Věstní předložití našim členům, aby také oni ji
ku bylo vysázeno. V sobotu mně tiskárna schválili, anebo aspoň u-znali z mé stra
PRANIC ROD. Sixth District
pošle tak zvané kartáčové otisky. Podle ny za odůvodněnou. Jedná se o následu
vysázené látky dělá se vnitřní úprava jící věc: Když jsem byl vloni ustanoven
CHAS HOLÁSEK, Seventh District
listu: 150 řádek na přední stranu, 50 ředitelem v tiskové sekci Národního bra
TISKOVÝ VÝBOR — PUBLICATIONS COMMITTEE palců sazby zařadí se na stranu dru trského kongresu, obrátili se na mne re
JOS. HORNAK. Chairman
hou a třetí, ten a ten článek na stranu daktoři jiných orgánů bratrských jed
čtvrtou, 21 palců sazby na anglickou not s otázkou, zdali bych se zasadil o to,
MRS. FRANCES OLEXA
redakční, až jsou všechny stránky roz by letos na podzim v Dallas byla naše
děleny. Ve čtvrtek před večerem odesí SPJST zastoupena ukázkou, jaké tisko
lám do tiskárny druhou zásilku rukopisů. viny máme, jaký časopis vydáváme a
MRS. ANTONIE HORAK
Vím, kolik je dopisů, kolik je článků, jakým způsobem informujeme své čle
STANOVNÍ. VÝBOR — BY-I.AW COMMITTEE mám celý Věstník rozdělený dle určitého ny o spolkové práci. Bylo tam asi 30-35
plánu. Jenže v pátek přijdou tři dlou redaktorů. Byl jsem tam jediný od SPJ
PRANK OLEXA, Chairman
hé dopisy a v sobotu ještě dva další. ST. Bratr Marek byl v tu dobu ve schů
Celá úprava listu? se tím ruší. A nejen zi hlavních předsedů. Měl jsem říci “ano”
JOS. SLAVIK, Secretary
to, ale sazeči nestačí všechno vysázet!,! nebo “ne”. Bež váhání jsem řekl “ano”,
tiskárna nemůže mi kartáčové otisky po- / poněvadž jsem to považoval za výhodnou
BIRDIE HILSHE». Youth Connsclor
j
¡siati, a celý rozvrh se dostane z rovno-! příležitost, abý naše SPJST se postavila
váhy.
na úroveň jiných amerických bratrských
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věstník

Našim členům
od redaktora . . .

a sesterských crganisaci. To asi členo- a také že program pro břemen bude ho- nebylo nic jiného, už to, žc mají zvláštní
vé schválí.
Itov v několika dnech. Znovu prohlížel. písemné
znaky
mezinárodní,
a
Jde ale o něco více než pouhé vyšla- jsem upravený program pro únor a viděl - hned dokonce dvojí, arabské a římské,
veni našeho Věstníku na výstavce Národ-* jsem několik pěkných původních výstu
niho bratrského kongresu v září tohoto pů, které by nevyžadovaly mnoho cvičení už to je staví v české mluvnici do po
roku v Dallas. Jde o to, aby dojem našeho a byly by velm líbivé. Na příklad “Náš stavení zvláštního. V češtině číslovky
listu byl před americkou veřejností co Valentin”, napsaný od bratra Franty dva, tři, čtyři mají jinou* mluvnickou
nej příznivější. Náš Věstník má jistou ne-1 Vavříka by jistě mohl býti předvedený skladbu než číslovky od pěti do dvaceti.
výhodu, na kterou jsem byl upozorněn ¡po kratším nacvičení jako vložka při Říkáme dva dolary, tři dolary, čtyři do
krátce potom, když jsem přijel z Bosto-, “Valentine party”. Ani závěrečný zpěv
lary, ale pět dolarů a?; dvacet dolarů.
nu. Přítel Američan mi sděloval, že je-¡melodii “Na voděnce na potoce” by i
Nedávno ve zprávě Tiskového výboru
ho švakr je členem řádu Komenský v i dělal potíže. Slova jsou lehká: Na sstálo, že “vydavatel je placen pouze za
Granger, že dostává Věstník, ale že ho tého Valentýna : j|vždycky vesele : || každá 52 čísel”. Když jsem četl kartáčový otisk,
viděl
jsem, že sazeč vysázel “vydavatel
nečte, protože je tištěn v češtině. Uvažo-| dívka od mládence ||:srdce dostane: ||
val jsem o této psznámce a usoudil, že třeba jenom perníkové ||: ale ráda je : || je placen za 52 čísla”. Chtěl jsem to ojestli někteří naši vlastní členové nevě- Bylo by záhodno.aby tyto programy,které praviti, ale přišel jsem na to, že “dvě
dí, že Věstník je v obou řečích, jak asi j dají dosti námahy, aby byly sestaveny, čísla” je správné a proto padesát dvě
bude český vzhled listu representovati reprodukovány a rozeslány, uschovaly se čísla je též správné, a ne padesát dvě
naši SPJST před americkou veřejností. I pro příští rok, kdy dětské programy bu- čísel. Říkáme, že člen měl dva-a-nadesát
roků, ale píšeme 52 roky, padělat dva
Proto jsem žádal Tiskový výbor, aby mi dou mnohem početnější než letos
roky. Tahle česká mluvnice je přece jen
dovolil upravíti aspoň jedno číslo pro vý čátcich.
prožluklá. Pro nás, kteří čteme více čes
stavku tak, aby česká část byla uvnitř
a anglická část zvenčí. Tiskový výbor V materiálu, který mně poslala sestra ky než anglicky, je česká mluvnice ná
Hilsherová, našel jsem dvě básně, jednu vyk. Hospodyně žádá, “Chytni kohout
to povolil.
Někteří naši členové řeknou, nebo- si Českou, jednu anglickou. Obě se mně ka, zavři kohoutka do klece”. Nebo žádá,
aspoň pomyslí, proč dělati nějaké ústup tak zalíbily, že je otiskuji v tomto čísle. “Zavři kohoutek, aby voda nekapala”.
ky pro trochu reklamy. Ve společenském Česká báseň “Ztrácejí se naše děti”, kdy Řekneme, “O lenocha se nestarej”, a ta
by byla přednesena dorůstajícím hochem ké “O lenoch se neopirej.”
chování jsou jistá pravidla, kter
nebo děvčetem, zajisté by vyvolala omusíme dodržovati, ale která
Každý týden dostanu dopis od nového,
ňelíšíme od druhých Izvěnu Y srdci nejednoho poslucače,
pomáhaj
pohřeb/voHme ^sti-ízUvé bIav® J«*> Protějšek k oné básni pi-iěei mně neznámého dopise vatclc. Dychtivé
Když jdeme
barvy šatů nebo obleku. Jsme-li nosiči ¡ doP15 od bratra Roubám Taiaska, kte- otevřu obálku, přicházející cd řádu, od
nějž
nebylo slyšeti několik roků. Leč orakve, nejdeme tam s vyhrnutými ni- ^ ie státmm zákonodárcem z okresu
kávy, ale oblékneme si kabát. . Jdeme-lil BelL
mu b3* P°sllan Vestalk pět zklamání. Resolu-ce soustrasti. Žád
mezi společnost, oprášíme sl oblek a vy-!do Austinu b° cas Metern legislatury. ná činnost, žádná zpráva. Jen samé uleštíme střevíce. Chceme-11 represento- Jeh0 d°Pls iak0?y vyvracel slova one mírání. Řekněte mi upřímné, je váš řád
vati SPJST, volíme také jiné prostředky,! basne- Jak0
připomínal, ze neztracc- dosud bratrským spolkem nebo toliko
abychom vyvolali příznivý dojem. Som-jŘ “ všechny děti že jsou a budou ně- spolkem na pohřbívání? Jestli váš řád
dosud žije, pište také o životu, o práci,
dím, že podobný ústupek k vůli repre- • k^ : “ ^ f jzdy budou hlasrt
Bratr
Talášek
chce
naše členy informo ne jen samé soustrasti.
sentaci není přemrštěný a mohl by býti
schváleny také členy, jako ho schválil Ti vat o tem, oo se v zákonodárně odehrá
vá. Není to politika, naopak je to žá
skový výbor.
Nedávno jistý mladý a energický ur- doucí informace pro každého občana
ganisátor mluvil s mou manželkou o majícího zájem na úpravě nových zá
tom, čím by náš Včstník mohl býti. O- konů. Zprávy bratra Taláška, člena řá
pakuji zde jeho náhled, aby starší čle du y Temple, budou vítány do anglické
nové si povšimnuli, jak ti mladí členo části.
vé hledí na určité věci. Onen organisátor Někteří naši dopisovatelé desud pou Poplatky na obyčejnou životni pojistku
pravil, že na příštím sjezdu, jestli zase žívají zastaralého způsobu, když píší Poplatky na obyčejní životni pojistku
bude delegátem, se pokusí vysvětliti o-:datum. před mnoha lety také naše kra- od 60 let nahoru byly vypočítány našim
statním delegátům, jaká výberná agi- Jjanské listy v Americe často používaly aktuárem a poslány do Hlavní úřadovny.
tační pomůcka by to byla, kdyby Věstník tento způsob a čtenář Často viděl 8ho Jsou jak následuje:
měnil českou a anglickou část každý tý- února místo 8. února. V angličtině je
$1,000 doživotní pojistka
den. Dle jeho náhledu je dosti nečlenů, • správné napsati “8th of Febrvrary”, ale
neznajících česky, kteří nevěnují Věst-jv češtině psát koncovku “ho” za číslici
Věk
měsíčně
ročně
niku žádnou pozornost, protože venkovní je nesprávné. V češtině, když chceme naGl
$5.87
$66.03
část je česká. Prý. kdyby se česká část plSati první, prvního, druhý druhého čí:-.62
6.20
70.19
mčnila s anglickou, aby anglická byla ud, napíšeme číslici a za číslici uděláme
63
6.57
73.76
každý druhý týden zvenčí, nejeden člen, tečku, tedy 0. února; 19. března je šva
64
6.93
77.67
dle úsudku tohoto organisátora, by po tck j0sefa; 30. května je Den zdobeni
65
7.15
79.72
našem spolkovém listu^sáhnul. Prý máme hrobu; 12. února jsou narozeniny Lin$500 doživotní pojistka
dobrý list, anglická část má výbornou colna; 7. března narozeniny Tomáše Mačetbu, ale nepoužíváme Věstníku jako Saryka.
Věk
měsíčně
ročně
reklamního prostředku.
66
$3.90
$43.1f
Telefonovala mi sestra Hilsherová, a- ¡ Číslovky, totiž slovní výraz značící čís67
4.10
45.5C
bych znovu- ve Věstníku připomenul, že lo nebo počet, jsou v češtině trochu nez
68
4.35
48.00
byly rozeslány na všechny tajemníky řá- marný druh slovní. Číslovky jsou zákla
69
4.70
51.70
dové. dčtské programy pro měsíc únor dem královny věd matematiky, a kdyby
70
4.95
53.70

Organisátoři, vystřih
něte si

Oddíl Dopisovatelský
fíád Čechoslovan číslo 40.
Hillje, Texas.
Ctění bratři a sestry:
Už je měsíc únor a já jsem vám neo
známil, jak naše volby dopadly v prosin
cové schůzi. Nebylo mi to možné dříve,
neb jsem měl moji manželku velmi ne
mocnou, podstoupila těžkou operaci.
Tak tady jsou úředníci, co byli zvolená
v prosincové schůzi pro rok 1953: Předse
da, Jos. J. Rubesh; místopředseda, Ed.
Kresta; tajemník, E. K. Hajovský; účet
ní, Chas. Kulčák; pokladník, Frank Šablatura; výbor zábavní Ray Polášek, do
nálevny Jim Kulčák. Zpravodajka, Jueie
Knebel; výbor účetní, Joe J. Kašpar, Ed.
Hlavinka a Albert Kresta; výbor majet
kový, Frank Knebel, Ed. Kresta, John
Kulčák, Gilbert Haferník a Jerry Kahánek; výbor nemocenský, Žofie Hradecký,
Richard Gerla, Žofie Zátopek a Frank
Zátopek; výbor resoluční, James Hrade
cký, st., E. K. Hajovský a Leon Tříska;
organisátoři, Žofie Hradecký a E. K. Ha
jovský. Řádoví lékaři, Dr. John Halamíček, Dr. Thildgen a Dr. Johnson. Výbor
vzdělávací, Marie Bača, Žofie Hradecký a
Paul Šablatura.
Bratři a sestry, nezapomeňte na ty na
še schůze, dostavte se aspoň někdy.
S bratrským pozdravem
E. K. Hajovský, tajemník.
OD ŘÁDU POKROK HOUSTONU 0. 88.
Již příští neděli dne 15. února předve
de vám Kroužek Hlahol od řádu Pokrok
Houstonu pěkné divadlo. Jest to veselo
hra pod názvem “Trumfy ševče Branzola”. Všechny milovníky českých divadel
uctivě zveme, zároveň přiveďte své přá
tele, abyste ztrávili krásné odpoledne
mezi svými známými.
Program započne ve třech hodinách
odpoledne. To jest, před divadlem asi 20
minut předvedou vám naše děti menší
program. Jest to začátek hnutí naší mlá
deže. Nenechte si to ujiti a isřijďfye včas,
abyste uviděli vše, co výbor má pro vás
přichystáno. Ihned po tomto programu,
který má na starosti sestra Estelle Kelly,
bude následovati naše české divadlo. Že
se pobavíte a nasmějete, nemusím vám
připomínat. Jsem jista, že se vám bude
líbit. Oznámka jest na jiném místě v na
šem Věstníku.
Zároveň ujišťujeme naše návštěvníky,
že o vaše pohodlí a dobré občerstvení,
jak v nálevně tak v kuchyni, jako oby
čejně bude postaráno. Můžete přijít v po
ledne, v 1 hodinu, a zasednout ku stolu k

čerstvě přichystaném obědu. Jako ku pří NAŠE SPJST POSKYTUJE NÁSLEDÜkladu, jaterničky se zelím, pečené telecí ! JÍCÍ VÝHODNĚ POJIŠTĚNÍ PRO
CELOU RODINU.
maso se vším příslušenstvím, anebo náš
známý “guláš”, vše za mírnou cenu. Mi i Třída B. — Doživotní, ve které člen
j platí poplatky až do své smrti.
mo toho můžete objednati sobě “sand
I Třída C. — 20 leté splacené,, člen pia*
wiches” (obložené chlebíčky), jako • ku :tí v této třídě poplatky 20 roků, avšak
příkladu: telecí pečené (roast beef), sle Jv pádu smrti podpora Jest vyplacena
pičí (chicken salad), šunka (ham and ! kdykoliv se tato udá.
clfeese), slanina s rajským jablíčkem ¡ Třída I). — 15 leté splacené, člen pla(bacon and tomatoes), párek s chilim Ití jen 15 roků; výplata podpory jako ve
(hot dogs with chili), a hamburgers; a j třídě C poznačeno.
že koláče a rozličné domácí pečivo schá I Třída E. — 10 leté splacené, člen plazet nebude, to vás ujišťuji. A obsluha pr j tí jen 10 roků, s výplatou úmrtí, jako ve
votřídní. To vše můžete obdržeti v jednu j třídách C a D.
hodinu odpoledne k obědu, přes celé od i Třída F. — 15 leté nadační, obnos cerpoledne a pak k večeří. Doufám, že naše Itifikátu jest vyplacen po 15 letecl^ plaženy si vezmou volno a doma vařit ne
budou. Přijděte s rodinou, abyste užili I Třída G. — 20 létá nadační, obnos cer
pěknou neděli mezi svými přáteli.
j tifikátu jest vyplacen po 20 letech pla
Ještě jednou vás uctivě zveme a těší cení.
me se s vámi na shledanou v neděli 15. Třída H. — Vyplacené v 65 letech stá
února k obědu v 1 hodinu a na program ří, člen v této třídě platí poplatky až
a divadlo ve 3 hodiny odpoledne. To jest do dasažení 65 let, kdy je mu obnos cer
u řádu Pokrok Houstonu č. 88, 1140 Rob tifikátu vyplacen.
Třída I. — Dvacetileté, vyplacené v 60
bie ulice na Studewood.
Při této příležitosti upozorňuji, že má letech, člen v této třídě platí poplatky
me každou sobotu večer “Bingo” od 8 do po 20 roků a obnos certifikátti se vypla
tí,
když člen dosáhne 60 let stáří.
10 hodin večer. A když se ukončí hra, te
Třída K. — Poplatky platí se do věku
dy se zdarma podává občerstvení. Jme
nujeme to rodinný večer nebo “Family 65 let, než obnos certifikátu vyplatí se
Night”. Řád věnuje toto občerstvení kaž až po smrti.
dou sobotu večer. Nezapomeňte a přijď
Třída M. — V případu úmrtí podpora
te mezi nás kteroukoliv sobotu, jest zde je vyplacena v plném obnosu certifikátu.
Po dosažení 65 let stáří člen dostává mě
živo pokaždé.
síční příjem dokud živ. Když by člen ze
Na shledanou se těší
Francés Olexová. mřel před 80 lety, jeho dědic dostává mě
síční příjem jako kdyby pojištěný žil do
80 let. '
Řád Pokrok Dallas číslo 84.
Třída N. — Hypoteční pojištění pro
• .
Dallas, Texas. členy, kteří mají od SPJST vypůjčené pe
níze na majetek, věk je omezen do 50
Ctění bratři a sestry:
Tímto vás uvědomuji, že nám připadá roků.
konání řádové schůze na neděli dne 15. Další výhody k těmto pojistkám jsou:
1. Dvojnásobné pojištění pro případ
února, která začne asi ó 3. h. odpoledne.
Komu vám možno, přijďte, rádi vás uvi smrti nešťastnou náhodou.
díme, vaše přítomnost potěší řádové ti- 2. Zproštění poplatku v případu trva
ředníky a též ostatní členy. Při větší ná lého zneschopnění člena.
Dětský odbor:
vštěvě každý člen má svůj náhled na jed
nání a při více různých návrzích se dá Lhůtní pojištění do 16 let.
dosáhnouti lepšího výsledku, který potře Třída J—C. — úsporný doživotní cer
tifikát
vyplacený
ve dvaceti letech, s
buj em u našeho řádu, tak zrovna jako u
jiných řádů. Návštěvy schůzí by mohly a” plným obnosem pocjpory ve věku 19 let.
měly být daleko lepší l(jak jsou. Myslím Třída J—S. — dvacetiletá doživotní, s
však, že už to asi lepší nebude. Mnoho do plným obnosem podpory ve věku 1. roku.
pisů již o tom bylo napsáno, ale doposud Třída J—E. — nadační ve věku 18 let,
s plným obnosem podpory ve věku 1.
žádný návrh na zlepšení.
roku.
Třída J—G. — nadační po dvaceti le
tech placení, plný obnos podpory ve vě
ku 1. roku.
Další výhody v dětském odboru jsou:
Veškeré dopisy pro Věstník, články
Pojištění platícího (Fayor Insurance),
a referáty posílejte ne. adresa re-’
ochrana tato -za mírní měsíční neb roční
daktora:
poplatek, zbavuje v případě smrti po
ED ITO R OF VŽSTÍTilK
platky platícího, povinností dalšího pla
8402 PRAGUE
cení poplatk ůna takto chráněný certi
HOUSTON 7, TEXAS
fikát, který ale prodlužuje veškeré hod
noty v něm uvedené.
(díl

Všem dopisovatelům

Řádoví úředníci pro tento rok zvoleni ne. Založili ji, ba abych řekla zplodili, ti recích, česky i anglicky, tedy žádná sta
.následující bratři: Předseda, Cyril Po-!!stařečkové a stařenky tehdy, když před rost o pobožnost. Město West je na polo
kladník; místopředseda, Leopold Hamu- !padesáti a čtyřmi lety se zrodila ta my vici české národnosti, staroušci by se do
sek; tajemník, Frank Vodička; účetní, šlenka v těch hlavách, které jsou dnes mluvili ve své řeči už jak tak. Město má
Frank J. Slovák; pokladník, Robert Du- bílé jako padlý sníh.
všechny výhody pro takovou vesničku.
roň starší; průvodčí, John W. Kubačák. Ti, když dávali život naší Jednotě, ne Nebylo by to příliš na severu, ani na ji
Ostatní výbory oznámím příště.
měli na růžich ustláno. Byli to většinou hu, a také ne na západ, ani na východ.
Hlavně, bratři a sestry, kteří si chcete farmáři. Nebylo aut, ba ani kočárů, ty a- Leží to místo na přímé linii mezi Waco
zaplatit svoje poplatky mimo schůze, merické buggy, neměli, jen hrubé vozy a a Dallas. Bylo by to vhodné na památku
pište anebo volejte na bratra účetního: staré mezky, aneb kobylky sedřené. A bratra Moučky, který sloužil Jednotě 18
Frank J. Slovák, 6202 Hollis St. Telefon přece se scházeli, a zase ne do vystavě let co redaktor orgánu Věstníku. Zesnu
E. V. 1302.
ných síní, ale do prkenných domků, do lý bratr Moučka tu památku si zasloužil
Za řád Pokrok Dallas číslo 84.
“loksaků”, jak se tehdy říkalo prostým plným právem. Neptejte se jakým, já
S bratrským pozdravem
obytným stavením. To nebyly domovy vím jakým. Ošetřovala jsem ho šest mě
Frank Vodička, krásně vystavěné, jakou jsou dnes. Oni síců, až do konce jeho života. On vystál
5211 Garland Ave., Dallas, Texas. se scházeli s láskou opravdově bratrskou mnoho, kříž jeho nebyl lehký. •Trpělivě
a sesterskou. Založili tuto dnes mohut ho nesl až do hrobu, až se nad ním smilo
nou a pyšnou Jednotu se sebezapřením a val Bůh a poslal vysvoboditele, anděla
Řád Elmaton číslo 148.
odříkáním. Pracovali ti stařečci na zá smrti. Usnul ti&2, bez nářku. O jeho^boleBlessing, Texas. kladech této Jednoty, aby ona stála tak, stech věděfy jsme-jen já a jeho obětavá
jak stojí dnes.
manželka, teď vdova.
Ctění bratři a sestry:
Tuším, že Jednota dnes má dvacet pět Byli ho jednou navštívit bratří z hlav
Chci vám oznámit výsledek našich vo tisíc členů a hodnoty za sedm milionů, ní úřadovny, bratr Chupick, bratr Ma
leb úředníků pro rok 1953.
ale úcty k těm zbývajícím ani za nehet. rek a tuším bratr Navrátil. Vy, tři bratři,
Předseda, bratr Viktor Zemanek, je Podporu, Lidskost, Bratrství — to má na uvažujte o tom, zdaž mám pravdu, že by
diný nový úředník; tajemník, Frank Hlo- še Jednota na papíře, ale skutek jí dávno to byla krásná památka ku cti zesnulého
žek mladší; účetní, Emil Morris; poklad útek’. (Poznámka redakce: — A což kdy bratra a redaktora Franka Moučky. Ta
ník, Met. Dorňák, vesměs mladí členové, by ta nevděčná dcera vyčítavě vytknula: ké by to byla čest pro Jednoty totiž pro
znovuzvolení.
“Jakou jste si mne vychovali, taková nás členy. Jednota jsme my členi, ne ta
U nás hodně řádí flu, tak že jsme mi jsem”? Což když tá nevděčnice nezdár budova, ne ty papíry a peníze v bankách
nulou schůzi museli odbýt bez předsedy ná řekne, že ti staří měli Jednotu jen pro a v pozemcích a domovech investované.
a tajemníka.
sebe a zapomněli, že jim děti dorůstají?) Jednota jsme my, bratři a sestry, bez
Dne 18. ledna jsem se zúčastnil schůze, Sestry z Dallas, já s vámi z celého srd rozdílu vyznání, jsme všichni jedno tě
neb lépe řečeno školy pro organisátory v ce souhlasím, aby něco se udělalo ve pro leso, jeden za všechny a všichni za jed
Hallettsville. Přednáška br. Valčíka byla spěch těch stařečků. Není jich milion. noho. Taká niá být láska bratrská, tak ji
pro mne zajímavá. Radil bych všem mlád Jestli je jich sto padesát, a to pochybuji, učil Spasitel světa, Ježíš Kristus. Neším organisátorům, by'Sobé tyto kursy ob co by to udělalo, kdyby každý člen dal je- ji buďme jak ti židé, tvrdohlaví, jen sami
jednali u Hlavní úřadovny. Nám starým den dolar? Je nás pětadvacet tisíc, komu pro sebe. Buďme společně pro každého
již to nestojí za to se učit, neb naše mí by to ublížilo, kdyby se taková kolekce bližního, neb SPJST byla k tomu účelu
sta zaujmou mladší síly a já doufám, že sebrala? S takovou sumou by se něco po založena těmi staroušky.
až počnou tito vyškolení mladí a snaži řídilo.
Tímto končím. Přeji redaktoru mnoho
ví bratři pracovat, že náš počet členstva
Kdysi navrhovali někteří bratři a se zdaru v roku 1953. S úctou ku všem
do příštího sjezdu zdvojnásobníme.
paní Kateřina Chupík.
Naše distriktní schůze se kvapem blíží, stry, že by se měla útulna postavit pro
staré
členy.
Nevím,
jak
by
to
pracovalo.
která bude třetí neděli v březnu v Hal_
Gonzales, Texas.
lettsville, kde se sejdeme a porokujeme o Ano, jak je člověk starý, je každý rád
našich pracích vykonaných, neb nám svým pánem. Sklenici i lžíci rád si sám Milí bratři a sestry:
umyje, rád si sám uvaří, rád si sám sní,
předléhajícím.
co
si
uvaří,
to
je
přirozené,
zvláště
u
na
Tak
mně
přišla
vzpomínka
něco napsat
Tak na shledanou v Hallettsville.
.
Frank Hložek starší. šeho lidu českého. Domácí chlebíček a do našeho Věstníku, aby se neřeklo, že ho
brambůrky, kousek masa na polévku, to nečtu. Je tam dosti látky na přemýšlení.
jsou. lahůdky našeho lidu. Nestálo by to Někteří bratři si stěžují, že nám sta
Waco, Texas. tak mnoho koupit někde kousek pozem vební výbor nedává dosti často zprávy oku, asi tak 50 nebo 60 akrů. Nemíním ně hlcdně stavby naší úřadovny. Máme jim
Vážený bratře redaktore a všichni bra jakou drahou černici, ale pozemek slabší, dáti čas vyhledat nebo postavit novou
tři a sestry naší mohutné SPJST:
postavit na něm domečky o dvou světni budovu. Onen výbor dozajista ví, co je
Patřím také do Jednoty, a proto si chci cích, 14 při 12, kuchyni v přístavku, jako nejlepší. Až něco vyplánují nebo koupí,
dovolit přiložit polénko, aneb aspoň třís za starodávna a malou pavláčku. Tako pak nám jistě nechají budovu ofotograku, k tomu ohníčku zkomírajícímu. Byl vých domečků by mohl postavit tak asi fovat a obrázek dají do Věstníku, aby
ten ohníček založen, nemýlím-li se, již deset nebo dvanáct na zkoušku. Na pří chom věděli, jak vypadá.
před dvaceti lety, kdy začalo se mluvit o klad tady jen kousek od West, necelou Oni nám nejsou povinni se zpovídat,
útulně pro staré členy, pro takové, kteří míli na poledne, mezi silnicí a dráhou jak by si někdo přál. Oni byli zvoleni
nemají domova a nemají se kam uchýlit, MK&T, já na to vždycky hledím, je toho sjezdem, vzali tu povinnost na sebe, ač
když stáří na ně přikvačí.
pozemku tak asi 40 akrů. Není vzhledný, koliv to nemuseli, tak bychom měli miti
Je to velmi smutné, tak ohromná Jed ale pro stavení dobrý, tam by se pěkně v ně důvěru a ne jim přidělávat práce s
nota a nemůže se o své staré členy po vyjímala taká malá vesnička pro ty sta vysvětlováním.
starat. Mi to tak připadá, jako nevděčná roušky. Jsem jistá, že by se jim při West Ještě nezačali a už jsou všelijaké ná
dcera k rodičům. Kdo vlastně je Jedno líbilo. Jsou zde dva kostely české, katoli vrhy. Takovým způsobem še těžko něco
ta?? Kdo ji založil? Dnešní pokolení jistě cký i evangelický, káže se v nich v obou dělá. Proto, bratři, buďme trpěliví, oni to
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zajisté provedou tím nejlepším způso
bem.
Také souhlasím s bratrem Brázdou, že
podle jeho náhledu některý člověk věří
více druhému než sám sobě. Můj náhled
je, že člověk nemusí věřit to nebo ono,
jen když je schopný obhájit svoje stano
visko a nemusí chodit k druhému na
“fištron”.
S bratrským pozdravem
Matěj Brož.
Crosby, Texas.
Když tak čtu tu chválu toho nového
presidenta a tou republikánskou stranu,
tak si myslím, jak to asi příští čtyři roky
bude pokračovat. Farmáři to již pociťu 
ji, neb co farmář vypěstuj g, tak to letí
dolů. Bavlna již padla hodně pod čtyřicet,
dobytek také letí dolů, prasata mají až
směšnou cenu, ale maso dolů šlo jen o
pár centů a jinší zboží se ještě zvýšilo.
Farmáři asi “parity” žádné nedostanou,
tak se mají na co těšit. Než se bude pro
dávat letoší bavlna, tak nebude moc přes
deset centů. Jestli president ukončí ten
korejský rumi, tak dělnictvo také nebude
mít ten plat co má teď. Bude asi ta Hooverova prosperita. Již vidět, že do Wash
ingtonu se stěhují jen milionáři. To se
máme na co těšit, ti pro chudý lid moc
neudělají.
Zde máme dosti mokro. V poli se ne
hodí nic dělat, neb míáty stojí voda. Sot
va to trochu vyschne, tak nám oznamují
zas déšť. “Rýžáci” začínají orat, ti neče
kají až to vyschne, někteří ořou i ve vodě.
Loni, kteří měli dost vody, tak udělali
dobré úrody, i bavlnáři někteří udělali až
přes bal z akru, i dost kukuřice, ale kdo
bavlnu neprodal, tak již těch čtyřicet
centů za libru asi nedostane. '
Také jsem kdysi držel přes 40 bálů ba 
vlny. Nechtěl jsem ji prodat za třicet šest
centů libru, pak jsem dostal 12 centů za
libru; to byl výdělek. Já již nefarmuji,
neb jak je 70 na krku, tak to nejde.
John Němý.
(Promiň, bratře N&mý, na dragouny
nebylo v%mto čísle místa. Vyrukují pří
ští týden. — Redaktor.)
Caldwcll, Texas.
Ctěná redakce Věstníku:
Mnozí se táží, proč tak dlouho do Vě
sí niku nepíši. Tímto dopisem vše vysvět
lím. Již to bude brzy rok, co jsem posled
ně do Věstníku psala. Bylo mnoho do
brých článků ve Věstníku, na které by se
bylo nechalo navázat a podati své náhle
dy. Ale nebylo možné, proto že má zlá
maná ruka mně více jak pět měsíců hroz 
ně bolela. Když bylo trochu lépe, zase by
lo moc zanedbané práce. A poněvadž ne 
bylo síly, bych mohla pracovali rychle,
vzalo mně to skoro až do vánoc, nežli
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jsem si vše přivedla do pořádku. Asi dva
týdny před vánocemi jsem pravila svému
muži, že až teprve teď se cítím trochu
silnější, že mně práce již tak moc neu
navuje. Též jsem asi deset liber přibrala
na váze a mnozí říkali, že zase dobře vy
padám. Ale mezi vánocemi a Novým ro
kem jsem dostala housera. Nevím, je-li to
správný název, ale mnozí říkají, že když
nás píchne v zádech jak něco těžkého
zdvihneme, že to je houser. (Pozn. red.:
— Bolesti v kříži, která se stupňuje ze
jména pohybem trupu, se lidově říká
“houser”. Je to známý český výraz.) Zase
jsem zkusila hodně bolesti. A pokud nás
něco bolí není chuti do ničeho, ani do
psaní.
Teď je mně trochu lépe, ale úplně
zdravá nejsem, musím dávati velký po
zor, abych neudělala prudký pohyb, neb
když běhám neb vstávám, musím velmi
pomalu, neb jinak by mně moc píchlo v
zádech. Myslím si, že toto jest ještě ná
sledek od mé zlámané ruky, protože ni
kdy před tím v celém mém životě mně v
zádech nebolelo. Myslím si, že když tak
dlouho má krev nemohla prouditi přes
moji ruku, jen proto, že lékař sádru ne
změnil, třeba ruka byla hrozně oteklá,
tak jistě krev neproudila správně ani
přes ostatní tělo, tak proto teď ten hou 
ser. Radím každému, kdo si zláme ruku,
až mu ruka oteče, kdyby mu lékař ne
chtěl sádru neb obvaz změniti, by ho k
tomu donutil, neb vím ze zkušenosti, že
kdyby byli moji sádru asi za deset dní
změnili, že jsem mohla býti za šest, nanejvíc osm týdnů úplně zdravá a nemu
selo moje zdraví být zkaženo.
Kdyby někdy lékaři dali více na to, cft
jim pacient praví, jak na to, co se naučili
v knihách, by mnohému pacientu ušetři
li mnoho utrpení. Velmi bychom zde po
třebovali dobrého českého a svědomitého
lékaře. Máme tady jen dva lékaře, tak oni jsou přepracovaní, někdy již ani ne
chtějí k nemocnému jiti, takže často jest
pacient zanedbán. Skoro jim to ani ne
můžeme zazlívat, neb oni též musí miti
odpočinek.
Velmi se mně líbil krásný čin bratra
Jos. R. Antona. Co může býti vznešeněj 
šího a krásnějšího, jak zachraňovot trpí
cí nemocné děti? My jsme přestali posí
lali vánoční lístky hned když začala dru
há světová válka. Sbíralo se na tolik do
brých účelů, že dělník s malým platem
nemohl na všecko stačiti. Rozhodli jsme
se, že to, co bychom dali za lístky a po
štovné, raději to dáme na SAČT aneb ji
ný dobrý účel. A od té doby jsme již ne
začali lístky posílali. Minulý rok jsme
poslali jen tři. Posíláme tedy $5.00 na lé
ky pro trpící děti v Československu. Abych nemusela psáti zvláštní dopis na
bratra O., Š. Valu, neb jsem ještě slabá,
píši jen chvilkami, prosím, bratře redak
tore, odevzdejte tento dar Českému Ná-
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rodnímu Sdružení. Doufám, že i jiní bu
dou následovat! krásného příkladu bra
tra Antona.
Již je pozdě vraceti se ku sjezdu, ale já
se ještě pořád nemohu smířltl s tím, že
delegáti se tak špatně vůči útulně neb
Moučkovému fondu zachovali. Zdá se
mně to velmi nesprávné, že sestře Valčí
kové nebylo dovoleno ve prospěch Mouč
kového fondu promluviti. Ona přece byla
jeho zakladatelkou, nejvíce pro ten fond
sebrala, tak na každý pád jí mělo býti do
voleno pro ten fond mluviti, třeba dele
gátkou nebyla. Možná že by bylo vše ji
nak dopadlo. Asi někteří ti vlivní, kteří
si myslí, že oni nikdy nebudou ^útulnu
potřebovati, (ač kdož ví, neb někdy i vel
ký boháč se stjme chuďasem), pracovali
mezi delegáty, by útulnu porazili. Když
sestra Valčiková nesměla podati své dů
vody, proč bychom měli útulnu miti, jak
bychom různými způsoby ji pomohli po
stavili neb vydržovali, útulna byla pora
žena. Sestře Valčíkové bylo moc ukřiv
děno. Ještě chci dodati, že jestli si kdy
útulnu postavíme, že to nebude jen pro
chudé. Půjdou tam i bohatí, možná že i
někteří z těch, co teď proti ní pracují.
Půjdou tam k vůli společnosti. Až je-je
den starý, mladí se o něho moc nezají
mají, a on sám se lépe citi a lépe se po
baví mezi staršími, takovými jak se sám.
Souhlasím se sestrou Špaňhelovou, že
každý člen by snadno mohl darovati je
den dolar na Moučkův fond. Já bych rá
da dala I pět dolarů, kdyby byli delegáti
odhlasovali, že útuluna se bude stavit!,
až se více peněz na ni nasbírá. Ale když
již bylo i slyšet!, že ten fond, co již má
me, se může upotřebiti na něco jiného, to
podrývá naše nadšeni, ztrácíme chuť k
další práci. Ač když ty peníze, co již má
me, byly sebrané na Moučkův fond, my
slím, že by to bylo proti zákonu, kdyby
Hlavní úřadovna ty peníze použila na
něco jiného. Zdá se, že by bylo snadnější
postavit! útulnu jak Hlavní úřadovnu.
Útulna by méně stála a myslím, že polo
vičku by nám na ni nahradila vláda, kdy
by jen hlavní úředníci se o útulnu zají
mali a o pomoc požádali.
Často čteme články, kdež lékaři praví,
že vláda bude muset postaviti útulny pro
staré lidi, neb že je mnoho starých lidi,
o které se nechce žádný starati. Proto si
myslím, že by bylo velmi snadné od vlády
pomoc ziskati, kdyby bylo již jisté, že se
bude útulna staviti. Jsem jista, ěe mno
hé osady by pořádaly zábavy neb bazary
ve prospěch útulny. A máme i hodně bo
hatých členů v naší Jednotě, tak možná,
že někteří z nich by se stali mecenáši a
darovali třeba několik tisíc na postavení
útulny. Pak kdyby každý člen daroval je
den dolar a mnozí by mohli dáti více, tak
za krátký čas bychom mèli vice peněz
nežli by nás útulna stála. Takhle, když

není nic jistého, se nic nedělá. Ale již proto by se již nikdo neměl jmenovati ří znají jen jednu řeč, když ony budou
darmo mluvit nebo psát.
( Bohemian, ani naše síně neb různé orga- dobře a správně ovládati řeči dvě. Jak
Se zájmem jsem přečetla články od j nisace. A přece to slovo ještě často ušly- ! moc snadněji dostanou dobré a čestné
bratra Frank B. Steinera pod ohlavením šíme. Když nás někdo nazve Bohemian, zaměstnání při vládě, neb teď vláda vy
“Sjezdové paběrky”. Jeden byl ve Věstní máme mu přátelsky vysvětliti, že Bohe hledává lidi, kteří ovládají více jak jen
ku hned prvního října 1952 číslo 40. a mia je jméno státu, ale jméno národa je řeč jednu. Vyučuje se teď češtině na
druhý sedmnáctého prosince číslo 51. Po í Czech.
Státní universitě a na A. & M. kolleji, a
dle oněch článků se dá soudí ti, že hlavní i
myslím, že i na některých vyšších ško
úředníci nejsou pro to, bý se brzy Hlavní j Téz se divím, že Češi v Holandsku do- lách; tak jestli ti studenti, co tam teď
úřadovna postavila a ani pro to, by se po Ivolili, aby jim Holanďané jejich pěkná studují, až si někdy založí své rodiny, bu
stavila útulna. Dle oněch článků se do česká jména komolili. Z Jareše udělali dou své děti české řeči učiti, dají tak
vídáme, že odbor státní prohlídky hlavní Jorise, ale to ještě nebylo tak zlé, jak krásný příklad jiným dětem. Děti rády
úředníky v několika případech přísně kri- i když z Bedřicha Filipa udělali Vrederyck napodobují děti našich vůdců. Tak naše
tisoval. Tak jak já tomu rozumím, tak Felypsen. Kdo by za takovým jménem řeč zde nikdy nezahyne. Ale doposud vět
na nákupu podílů u Tx-O-Kan mlýnu a , hledal Čecha? Divím se, že si to Češi do- šina těch vůdců své děti české řeči nénana zbytečné prohlídce veřejného ůčetní- !volili, byli hrdí nad tím, že jsou Češi, tak učila. I někteří- kazatelé nás zklamali,
ka jsme ztratili přes šedesát sedm tisíc !proč jim nenapdlo, že tím uráží své otce a tak že nebylo nikoho, koho bychom moh
dolarů, málem polovičku toho, co máme předky, když si svá jména nechají změ- li dáti našim dětem za příklad. Často ně
určeno na postaveni Hlavní úřadovny. niti. Nikdo nemusí být tak pitomý, by se které dítě řekne: “Proč já jsem nucen
Sama bych si přála miti opis státní pro nenaučil vysloviti jméno. A zvláště česká mluviti česky, když děti našich vůdpu če
hlídky, ač myslím, že o něj mohou žádati jména jsou snadná, proto že nemáme sky nemluví.” £avádí se angličtina do
žádné neslyšitelné neb zbytečné písmen
jen řády, ne jednotlivci.
našich spolků k vůli mládeži a jak slyší
Též se divím, proč bylo ledacos ze sjez ky v našich jménech. Každý by si měl me, mládež stejně velmi málo schůze na
dového protokolu vynecháno. Nač máme přečisti krásnou přednášku Imre Ková vštěvuje a nechce přijati úřady i kdyby
čtyři placené tajemníky, jestli se nesta če, kterou podával náš redaktor na re-1mohla jednati v angličtině. Proto začně
rají o to, aby vše do sjezdového protokolu dakční stránce hned prvního října ve me jinak: přestaňme pochybovati a na
správně zanesli? Pak to usnesení, aby Věstníku číslo 40. Možná že pak by si to še děti budou rády češtinu studovat!.
člen musel navštěvovati schůze jen je každý rozmyslel, nežli by si své jméno Ukončím s přáním mnoho zdraví, zda
den rok před sjezdem, jest špatné. My změnil.
ru a spokojenosti všem čtoucím v tomto
slím, že kdo se o naši Jednotu skutečně A teď ještě něco o té naší drahé řeči. roce.
Pí. P. P. vMikesková.
zajímá, že navštěvuje schůze celé čtyři Někteří se ptají, proč mícháme do své ře
(Poznámka redakce: — Na můj dotaz
roky, ne jen rok před sjezdem. A kdo se či slova anglická a snižujeme svou mluvu ohledně slovníků žádný z profesorů če
0 naši Jednotu dost nezajímá, nemá býti na míchanou hantýrku. Jiný zase píše, že štiny dosud neodpověděl. Musíme trpěli
za delegáta volen, protože na sjezdu nic není třeba opravovati gramatické chyby vě čekat.)
dobrého nevykoná. Jde tam jen, aby se našich dopisovatelů, že ať se každý roz
za peníze naší Jednoty dobře pobavil. Vi- povídá po domácku. Proč si někdo myslí,
Houston, Texas.
děti to z toho, že často mnozí delegáti ne že čeština se může odbýti všelijak? Kdož
byli jednáni přítomni. Já jsem byla jen ví, jak by ta angličtina vypadala, kdyby
pozorovatelka, ale vždy jsem byla zpátky nebyla stale opravována a děti se správ Ctěná redakce, bratři a sestry:
dříve nežli začalo zasedání nanovo. Ne né angličtině neučily od šesti let. Já zase Tak zase jeden rok uplynul, zase jsme
chtěla jsem nic vyneGhati.
myslím, že právě chyby v dopisech by o rok starší a já přicházím mezi vás hned
Velmi mně zajímá historický román měly býti opravené, by se ti dopisovatelé na začátku roku, abych vám něco pově
“Pán na České řece”. Před lety jsem četla mohli lepší češtině naučiti. Kdyby se ty děla. Minulého roku 13. prosince 1952
knihu o Augustinu Heřmanovi, kterou chyby neopravily, tak mnozí by pak ne jsem přišla na návštěvu k p. a pí. Rozi
jsem si vypůjčila od zesnulé paní Won- věděli co správná čeština je. Mnohý by Kotrlovým, kteří oslavovali 42 let svého
drášové, ale poněvadž má paměť jest tak řekl: “Musí to být správné, však to bylo manželského žití v Houstonu, Texas.
špatná, si z toho málo pamatuji. Vím jen, v novinách.” My, kteří jsme neměli pří Když jsem vešla do domu, uviděla jsem
že on byl velmi hrdý na svůj původ, pro ležitost češtinu studovat!, kde se máme velkou kytici krásných listopadek na sto
to chtěl, 'aby každý věděl, že on pochází správné češtině naučiti, jestli ne v novi le, která zastiňovala skoro celý stůl. Dra
z Bohemie, tedy že je Čech, tak se yždy, nách? Někteří se zase táží, jak dlouho se zí přátelé Kotrlovi, já vám přeji vše do
1 na svém kamenu, podpisoval Augustin zde česká řeč udrží. Jedni prorokují, že 10 bré a hlavně zdraví, aby Vám dal Pan
Heřman Bohemian. A byla velká škoda, nebo 15 let a zase jiní tvrdí, že nikdy na Bůh a dočkali jste se zlaté svatby; jen 8
že místo Bohemian nenapsal Čech. Ale še řeč zde úplně nezanikne. Budeme-li se let a již by to bylo. Hezky jsme si roz
tehda se o Češích málo vědělo, byli více o to starati, by nezanikla, tak nezanikne. mlouvali u manželů Kotrlových při chut
známi jako Bohemian nežli Czechs, jen Ale musíme začít pracovati neb psáti ji ném obědě, který připravila paní Rozi
proto že z Bohemie pocházeli. Bohemia nak, jak jsme psali neb pracovali dopo Kotrlová; a já jsem u manželů Korlovýeh
byl název neb jméno státu neb provincie sud. Nikdy nesmíme prorokovati kolik let zůstala přes noc, a tak se mně dobře spa
ale ne národa. Národ byl český. Aši tehdy se zde česká řeč udrží, aneb psáti, musí lo, že jsem nevěděla, že již je bílý den,
náš lid nevěděl jaký význam má slovo me udělati to neb ono, by se zde česká obzvlášť při tom chladném počasí; a
Bohemian a proto že měl tu Bohemii tak řeč co nejdéle udržela. Proč neřekneme, když jsem vstala, snídaně byla hotová.
rád, nedbal že je Bohemian nazýván.
“pro vždy”. Slyšela jsem některé mladé Drazí přátelé Kotrlovi, já Vám srdečně
Někdy si myslím, že ten výr-nam tomu lidi říci: “Nač se namáhati studováním děkuji za pohoštění a za nocleh.
slovu později dali naši nepřátelé, aby če češtiny, jestli se zde udrží jen 10 neb 15 Na druhý den, v neděli 14. prosince,
ský národ ponížili. Víme, že mnohé velké let a ne vždycky. Musíme věřiti, že se u- přijela k manželům Kotrlovým přítelky
národy malému českému národu závidě drží a pracovati, by se udržela, a tak se ně pí. Anna Vrla, která nás všecky nalo
ly, že byl tak pokročilý* že se jim vyrov udrží. Nesmíme děti omlouvat!, když ony žila do automobilu a ujížděli jsme do
nal ve vzdělání, umění a kultuř£. Myslím,1česky mluviti nechtějí, spíše jim vysvět Crosby.
že teď již každý zná význam toho slova, liti jak vysoko budou stati nad těmi, kte Nejdříve jsme navštívili stařenku paní

Annu Orsakovou, pí. Annie Vrlové po prv Moje nejstarší dcera Vlasta, manželka 88 z Houstonu za což nechť přijmou od
ním manželi J. Orsakovi maminku, kte Joe Kubína ml., byla operována 17. ledna, nás dík. Je těžko nyní sehnat dobré di
rá je 84 let stará, ale ještě čilá, sama s ale co toto píši cítí se dosti dobře. Jejich vadelní kusy, kde je k dostaání celé obsa
vaří i v domě uklízí. V poledne byl dobrý nejmladší synek Johnnie, 7 let starý, ta zení, většinou je to jedna neb dvě knížky
oběd, který dovezla pí. Anna Vrla, kolá ky bude operován na mandle a nos, ne a na rozepisování není času. Proto vý
če, mákovníky a manželé Kotrlovi kobli vím ještě kdy.
měna divadelních knížek je potřebná.
hy a stařenka pí. Anna Orsaková uvařila Slyšela jsem, že p. Pošíval je nemocný. Nezapomeňte, čtvrtou neděli v únoru
kávu a zelí, které sama v zahrádce vy Všem vám nemocným přeji, aby vás Pán do sokolovny na divadlo.
pěstovala. Po chutném obědědě za který Bůh pozdravil.
Na zdar!
Karla Kraftová.
Vám stařenko, Anna Orsaková, a Tobě
přítelko Anno Kovářová i celá Tvo Douška: — Právě mně pan Houdek osestro Anno Vrlová, i Vám manželé Ko- je Vy
rodino v Houstonu, i celá rodino Sitto- známil, že 18. února bude pěkný film
trlovi, srdečně děkuji. Jeli jsme navštívit va v Rosenberg, přijměte ode mne ti zde v Dallas “Byl pozdní máj”, velice
přítelkyni pí. Blažku Škrlovu, která nám nejhlubší soustrast nad ztrátou Vašeho pěkný a veselý. Nezapomeňte a přijďte!
chtěla uchystat svačinu, že koláče má u- manžela, otce a bratra Antona Sitty. A Děkuji.
pečené a káva se brzy uvaří, ale my jsme Tobě přítelko Lucie Šosták, přeji, aby Ti
— )
řekli, že jedeme na divadlo, abychom dal Pán Bůh lepší zdraví.
pozdě nepřišli, chceš-li jeď, pojeď s ná
Houston,Texas.
mi. Paní Blažka řekla, pojedu, já budu Drazí čtenáři, dnes vám toho nepovím Ctěná redakce!
jako
jindy,
necítím
se
dobře,
bolí
mne
na
ustrojená hned. A než se ustrojila, dala
Již je to dávno, co jsem do jfèstniku
nám na podívání obrázky, háčkování a prsou.
vyšívání ze staré vlasti; které ona sama Ale ještě jsem si na Tebe vzpomněla, nepsala. Musím podat aspoň zprávu
přítelko Rozi Mikesková-Truksová, že si Kroužku HlahOl od řádu Pokrok 88, z je
háčkovala a krásně vyšívala.
jich výřeční schůze. Schůze byla četně
Pak jsme všichni jeli na divadlo pod často na Tebe myslím. Víš, jak jsem já navštívena, a po probrání divadelní čin
názvem “Pro dva štěstí”; opravdu bylo psávala do Hospodáře, vždy jak přišel nosti bylo přikročeno k volbě úředníků
divadlo hezké a zajímavé, obzvlášť pro Tvůj dopis, honem jsem chtěla i já psát, pro tento rok.
ty dva, neb nemohli najít té malé hol ale často jsem Tobě stačit nemohla. Tys Předseda: Vladimír Strážnický; reži
čičce pravého otce; každý se vymlouval, byla mnohem pilnější dopisovatelka. Já sér Rudy Šeféík; výpomocný režisér: Jer
ale nakonec přiznal, a ta ubohá dívenka jsem vždy Tvoje dopisy ráda četla a ta ry'Ermis; tajemnice: R. Hanušová. Ve
malá, asi 3 roky stará, našla svého otce. ké jsem se z nich učila.
lice biřdem postrádat všichťft sestru EarBylo to divadlo příkladné a já jsem jen Se srdečným pozdravem a mnoho zdra lovou, ktei’á si chce na čas odpočinout,
ví přeji vám všem v tomto roce 1953.
čekala, který ten otec se přizná.
Věra Šteíková. ale zároveň slibila, že když ji bude mož
Na tom divadle jsem Se seznámila s p.
no, divadla bude hrát, což já věřím,
Němým, který je také dopisovatelem, já
neb nevím, jak by ona se bez divadla
myslím, že skoro v každém českém časo
Dallas, Texas. obešla, neboť s ni nemá nápověda žád
pisu. Pane Němý, zase pište, co je nového Přátelé našeho Dallasu!
nou práci, protože zná každou úlohu zpav Crosby.
Věřím, že jste si oddechli, že ten mě
Po divadle jsme dovezli pí. Blažku Škr síc leden, plný nemoci, již máme za se- Též naši noví úředníci, kteří byli zvo
lovu domů, která nám chtěla uchystat bou. Já aspoň jo, a až bude únor pryč, leni, ukazují svoji činnost se zahájením
večeři, ale pí. Anna Vrla řekla, že je již budu ještě radši. To jsou dva nejhorší divadelní sezóny v únoru tento měsíc.
pozdě a je dosti špatná cesta, kterou jsme měsíce zde v Dallas pro mne. Již po čty A jak jsem zaslechla, divadlo bude ve
museli objíždět, a tak raději pojedeme ři roky. Inu stárnu! — Kam pak bych se lice veselé, což má každý rád. Z oznámky
domů do Houstonu. Paní Blažko Škrlová, pořád Strachala. Koloveč, co mají ten poznáte, že jsou to sami staří ochotníci.
děkujeme Ti za to, že jsi nás chtěla po mlýn na přemíláni těch starých na mla Což) nám dává na jevo, že v Houstonu
hostit.
dé, tu iie.nl, tak musím zůstat tak, jak se budou! ještě dloul'ÌJ česká divadla
Když jsme přijeli do Houstonu, jsme se jsem a býti spokojena. No, ale já jsem, hrát.
nuzena nanusova,
stavili u pí. Anny Vrlové, a zase nás pobí to víte, to bych nesměla být ženská, atajemnice Kroužku Hiahol.
zela na koláče, které byly na stole, a pak bych si nepostěžovala.Těšila jsem se na
jsme vezli manžele Kotrlovy domů. Jdu sokolskou maškarní zábavu, že jako bez
ven s pí. Annou Vrlovou a povídám, “Tak masky bych se pořádně zasmála, ale mě
Řád Svaz Čechoslovanů číslo 92.
to tu máš všecko hezké.” A ona mi odpo la jsem mužíčka dosti nemocného, tak
věděla, “Ano, mám všecko, jen kdyby J jsem byla raději s nim. Byla prý velice Milí bratři a sestry:
mně neodešel Franta Vrla.” Tak vidět, pěkná zábava a krásné masky.
Na žádost zábavního výboru mám po
že’s měla ráda svého manžela, že na něj Tento měsíc, přátelé našeho divadla, děkovat členům a všem návštěvníkům,
nemůžeš zapomenout. A potom jsme jely budou mít v sokolovně pěkné divadlo pod kteří nás při poslední zábavě tak velkou
já a pí. Anna Vrla do kostela, a bylo to režií br. Ludvy Tobčrného, který i hraje. návštěvou poctili. Diky vám.
na cestě, stavily jsme se pro pí. Ruhačo Je to veselohra velice pěkná. Hraji dobré Naše prostorná síň byla zaplněna do
vou, která taky s námi jela. Přítelko pí. ochotnické síly. Název hry je: “Hloupé posledního místa a bylo viditelné, žc hud
Anna Vrla pěkně Ti děkuji za dovezeni děvče naší vesnice’. Titulní úloha je v ba se velice líbila a na žádost přítom
do Crosby i z Crosby do Houstonu i do rukou naši mladičké ochotnice, Jarmilky ných a souhlasu Eimer Roubinka a jeho
kostela, jsem Tvojí dlužnici.
Houpých, a že je dobrou ochotnicí, viděli orchestru z Bismarck, North Dakota, při
V úterý 3. ledna 1953 jsem uslyšela, že jste při divadle “Kouzlo mládí”. Tento jedou nám opět zahrát v neděli. 15. úno
vyhrávali přes radio manželům, švagrovi kráte se zasmějete, což je nejlepší medici ra. Začátek v 8 hodin. Doufáme, že zase
-Charlie a švagrové Francés Štefkovým v na proti všemu zármutku. Tak, prosím všichni přijdete a snad i mnozí, kteří ne
Shiner, Tex. k jejich 421etému manžel Vás, nezapomeňte a naplňte tu naši so byli, přijdou se obveselit při výborné hud
skému žití. Já Vám blahopřeji vše dobré, kolovnu do posledního místečka.
bě.
nejvíce zdraví, abyste se mohli dočkat Knížky na toto divadlo dostali jsme vyzlaté svatby.
půjčiti od řádu Pokrok Houstonu číslo

doma a dobře pokračují, což jim všichni kdo přál za řečníka o pohřbu, nebo pří 
ležitostně o nějaké schůzi a podobně, že
ze srdce přejeme.
Ale jak již to bývá, že není dost na jed rád poslouží. Bratr Vilt patří k řádu SPnom, vyplnilo se i u sesty Mary Hubeňá- JST v Needville i s manželkou.
kové. Sotva přijela domů z nemocnice, Také mne a Mikesky navštívil 26. ledna
tak onemocněl její manžel, bratr Rich. bratr, Martin Kovář z Damon, můj bra
Hubeňák a byl odvezen do nemocnice Sv. tránek. Potěšila mne jeho milá návštěva,
Josefa. Mysleli, že je to ta mrška flu a neb jsme se neviděli už hodné dlouho. Tak
zatím to bylo slepé střevo, a že byl již I vám, milí přátelé, děkuji všeckým za mi
nej vyšší čas s ním ven. Operace se zda lou návštěvu.
řila a br. Rich. Hubeňák je na cestě k u- Na zdar všem čtoucím milý Věstník.
zdravení.
Rozi Mikeska-Truksová.
Také do této nemocnice byla odvezena
sestra Josefka Kálová, která již delší do
VESELÁ
MYSL,
PŮL ZDRAVÍ
bu churaví, a též se tam nalézá pan
Frank Kuban, dosti vážně nemocen. Všem Tak praví staré přísloví. Kdo se chcete
těmto nemocným přejeme brzké a trvalé od srdce zasát a zapomenout na drahé
uzdravení.
živobytí a vysoké daně a všecko to ostat
U bratra a sestry Lynn Brown mají ra ní bolení hlavy, přijdte všichni v neděli
dost z děvčátka, které se jim narodilo mi 15. února do síně řádu Pokrok na Stunulý týden. Přejeme šťastným rodičům, dewood. Ochotníci dramatického kroužku
též staříčkům, bratru Henry Lukšovým a “Hlahol”, sehrají tam veselohru “Soutěž
prastařence, sestře Lukšové, by jím děv ženichů” při které ze smíchu nevyjdete.
Houstonští ochotníci, ať již od Hlaholu,
čátko vyrůstalo k radosti.
Ještě připomínám, nezapomeňte na Štefániku neb Sokola, předvedli vám tak
mnohou podařenou veselohru z různých
zábavu.cechů — mlynářů, myslivců, vojáků a ji
S pozdravem
M. Juranová, dopisovatelka. ných. — Tentokráte to bude veselohra ze
života “ševců” — a kdo si blahé paměti
ty ševče ze staré vlasti pamatuje ten ví,
Guy,Texas. že jim humoru nikdy nechybělo.
Tedy všichni milovníci veselého divadla
Milí bratři a sestřičky:
nashledanou na Studewood. Ukažte svou
Co asi děláte všecí? Jistě už máte vše- hojnou návštěvou těm zbývajícím ochot
ci dosti deště a vláhy v zemi. Zahrádky níkům, že ta naše česká větev dosud ne
to mají rádý, zvláště, když nemrzne. Mo umřela.
Vladimír Strážnický.
je snacha, Paulina Mikesková má velkou
úrodu všeho v zahrádce. Včera mi při
nesla ukázat hlávku salátu, byla velice NAŠE HLAVNÍ MĚSTO SYMBOL VELI
pěkná, velká a těžká, sazenice měla za
KOSTI SPOJENÝCH STÁTŮ
slané z Waco, Texas. Jistě bylo dobré se
meno.
Napsal Jaroslav F. Chmelíček
Dne 25. ledna jeli naši Mikeskovi a je
Víc
než
kterákoliv naše jiná budova je
jich zeť Ludvík Surovec s manželkou, na
besedu do Austinu k setře a švakrovi a kapitol ve Washingtonu symbolem veli
rodiče zase k dceři a zeťovi, k manželům kosti naší země. Uplynulo nyní 159 let od
H. W. Wilhite. Cestu měli příjemnou a onoho dne v roce 1793, kdy president Jiří
tam u rodiny se měli dobře. Můj syn je Washington položil základní kámen k
ště tam v tom okolí a krajině nebyl v této důležité stavbě.
těch kopcích, tak ho krajina zajímala. Od počátku zaujala stavba nesporné
A já byla doma s mladým Mikeskou Cal- místo v srdcích všech Američanů. Dnes
vínem a dostali jsme besedu. Navštívil ie ieií mohutná báň inspirací nejen na
nás bratr Jan Zemánek se synem bra šemu lidu, nýbrž mužům a ženám celého
trem Albínem z Needville, cesta 1. Pak světa toužících po svobodě.
nás navštívili staří manželé Pekařovi z Položeni základního kamene bylo nej
Damou, Texas, tak jsme se s nimi se všec- větší událostí v záznamech oné tehdy
ký.mi mile pobavili. Mužští vykládali ty nepatrné vesnice s roztroušenými domy,
Začátky, jak farmařili na Holubicích při jež byla hlavním městem v r. 1793. Ka
Big Creek. Bratr Pekař se pochválil, že pely vyhrávaly hřmotné nápěvy, děla
má zase novou harmoniku z Italie a sta hřměla, veliký zástup městského lidu a
rou prodal synovi.
všech možných hodnostářů na míle od
V pondělí 26. ledna nás navštívil .bratr tud žijících nadšeně jásal.
J. R. Vilt z Needville, tak jsme si zase Hlava státu, Jiří Washington, jehož po
promluvili. Sdělil nám novinu, že se vzdal stava se týčila nad zástupem, mával zed
kněžského úřadu k vůli zdraví. Minulý nickou lžící a prohlásil, že nyní je kámen
rok byl těžce nemocný a nemohl zastávat položen.
své povinnosti. Bude působit samostat Plány byly nakresleny amatérem dr.
ně, když bude zdráv a když by si jej ně- W. Thorntonem, který se stal jedním z

prvních komisařů pro patenty. Jeho ná
kres velmi zapůsobil na Washingtona a
státního tajemníka Tomáše Jeffersona.
Budova byla dokončena především na
naléhání presidenta Abrahama Ilncolna,
2. prosince r. 1863, přes nasnáze způsobe
né občanskou válkou.
Dnešní kapitol je městem pro sebe. Na
jdete tam soukromé i veřejné restaurace,
holičské oficíny, banku, úřadovnu pro
vydávání lístků na dráhy, letadla, tele
grafní úřad a ostatní důležitá zařízení
pro členy kongresu. Ovšem úřadovny čle
nů nejsou v budově samotné, nýbrž v při
léhavých budovách, spojených s hlavní
budovou tunely.
Ať si kritika povídá o umělecké strán
ce kapitolu cokoliv, reakce návštěvníků,
je vždy stejná. Mají jej všichni stejně rá
di, protože je nerozlučně spjat s *historíí
země. Po umělecké stránce mnozí tvrdí,
že nevyniká. Ale jako část dějin je milo
ván celým americkým národem.
UNIVERSITNÍ ČESKÝ KLUB
Austin, Texas.
Ve středu večer 4. února Universitní če
ský klub konal svou první*pravidelnou
schůzi jarního semestru. Dr. Ed. Míček
přivítal nové členy a vyslovil radost, že
zájem o češtinu mezi našimi studenty
vzrůstá. Podotknul, že naše Universita
se vyznamenala za minulé války tím, že
byla jedinou universitou ve světě, kde se
učilo pravidelným kursům češtiny, když
Karlova universita byla zavřena nacisti
ckou vládou.
Hlavním jednáním této schůze byla
volba úředníků. Předsedkyní byla zvole
na Lillie Musilová ze Stamford, místo
předsedou James Bedřich z Temple, ta
jemnicí Elizabeth Straussová z Austinu,.
zpravodajkou Martha Lešikarová z Tem
ple, a obráncem Jerry Milan z Fòrt
Worth. Poradci klubu byli zvoleni dr. Ed.
Míček, dr. J. E. Živný a p. Josef Malík.
Členové vděčně přijali pozvání dra;
Míčka na taneční večírek v University
Faculty Club, na který se velice těší, ne
boť již v minulém semestru byli hostmi
dra. Míčka v téže místnosti a radostně
vzpomínají na onu zdařilou zábavu.
V poslední schůzi minulého semestru,
zvolil si klub Edith Okruhlíkovou z Moulton jakožto krásku, totiž Blue Bonnet
Belle. Jmenování vynikajících studentů
bylo odloženo na první schůzi tohoto se
mestru. Toto vyznamenání připadlo Hen
ry Tyrochovi z Temple, bývalému před
sedovi a Lillii Musilové ze Samford. ny
nější předsedkyni našeho klubu.
S pozdravem
dr. Jaroslav E. Živný.

MÁŠ ŽALOV
HESOLUCE SOUSTRASTI.
My, bratři a sestry řádu Ladimír Klácel číslo 129 ve Wheelock, Texas, proje
vujeme upřímně cítěnou soustrast pozů
stalé rodině nad ztrátou jejich milova
ného manžela a našeho spolubratra
Frank Milbergera,
který dokonal svoji pozemskou pouť po
krátké nemoci ve stáří 52 let dne 10. led
na 1953.
Víme, pozůstalá rodino, že Váš žal jest
veliký, ale budiž Vám útěchou, že i my
soucítíme s Vámi ve Vašem zármutku.
Tobě, milý spolubratře, přejeme klidný
spánek a budiž Ti země lehkou.
Dáno ve Wheelock, Texas, 1. února
1953.
Paul Matějka, Jerry Novosad, Frank
Wentrček, resoluční výbor.
RESOLUCE SOUSTRASTI.
My, bratři a sestry řádu Bratří Svor
nosti čislo 60 ve Wallis, Texas, projevuje
me upřímně cítěnou soustrast pozůstalé
rodině nad ztrátou jejich milované mat
ky, stařenky a naší spolusestry
,
Marie Koeurek,
která dokonala svoji pozemskou pouť
dne 26. ledna 1953 ve stáří 77 let.
Víme, pozůstalá rodino, že Váš žal jest
veliký, ale budiž Vám útěchou, že i my
soucítíme s Vámi ve Vašem zármutku.
Toběčmilá spolusestro, přejeme klidný
spánek a budiž Ti země lehkou.
Dáno ve Wallis, Texas, dne 2. února
1953.

ztrátu Vaší milované, avšak budiž
Student se táže druhého: “To máš ale
útěchou, že my opravdově soucítíme
krásný oblek, co-pak stál?” — Druhý:
Vámi ve Vašem zármutku.
I “Sto dolarů.” — “To jsi ale již připočítal
Zesnulá sestra ať odpočívá v pokoji a k tomu soudní útraty.”
čest budiž její památce.
Dáno v Cyclone. Texas, 6. února 1953. Jistý muž chtěl vypátrati k jakému po
Chas. Navrátil, F. J. Marek, Ben Žab- volání by se nejlépe hodil jeho synek i
uzavřel jej v pokoji s biblí, jaibkem a do
čík, resoluční výbor.
larovou bankovkou. Jestliže by při svém
návratu shledal, že hoch čte v bibli, chtěl
ZTRÁCEJÍ SE NAŠE DĚTI
z něho učiniti kněze, kdyby jedl jablko,
Ztrácejí se naše děti,
myslel, že se má státi farmářem a kdyby
se zajímal o peníze měl z něho býti ban
je jich hrs'tka pouze:
kéř. Když ale otec po chvíli vstoupil do
Některé z té malé hrstky —
pokoje, viděl, že hoch sedí na bibli, dólar
zříme jen tak z nouze . . .
již měl v kapse a jablko bylo Snědeně.
Ztrácejí se naše děti,
Tu otec jej určil pro dráhu politickou.
kam jen asi zašly?
Snad si někde lepší místo —
Ku konci, bratře redaktore, co Ti na
pro zábavu našly . . .
padlo státi se redaktorem? — Inu mu
sini, kamarádi mi pořád vytýkqjí, že ne
Ztrácejí se naše děti,
mám kusá trpělivosti, že nevím, co je
žádný o nich neví:
zkoušet, a že nejsem dobrým hercem, ani
Je to proto, že z poklesků —
mistrem v plování, ale vím, že mám zdra
všecko se jim sleví . ..
vý žaludek ku spolknutí a strávení pře
mnohých “kachen”, které předem dovedu
Ztrácejí se naše děti,
záživně upravíti a předložití je pak mož
mlčí táta s mámou:
no, v přižeň čtenářské obce, k chutné
Lidé soudní marně nad tím —
mu zažití.
hlavy sobě lámou . . .
S pozdravem všem
Lud. O. Hošek.
Ztrácejí se naše děti,
moc se mluví o tom:
Otázkou je, co se stane —
se vším českým potom . . .
Ztrácejí se naše děti,
tichne školní zvonec:
“Kéž by navždy oddálen byl —
neslavný náš konec!”
A. Machek.
-------- — ) ♦ * ♦ (-----------Grapevine, Texas.
Bratře redaktore :
Zas troška starých vzpomínek, hodí-11
se do našeho listu. Dovedl bych toho na
povídat haldu, ale s psaním jde to po
malej. —
Srdečný pozdrav všem čtoucím a též upomínka: — Kde je vám možno súčastněte se distriktních schůzí, je návštěva
vaše vzpruhou jiným i značkou vašeho
zájmu!
Váš
L. O. Hošek.

RESOLUCE SOUSTRASTI.
Pan Prášil ke kamarádu: — “Hleď,
My, nížepsaný resoluční výbor řádu tamhle na věži sedí blecha kohoutovi na
Český rapor čís. 24, projevujeme tímto větráku zrovna na hřebínku.”-—Kamarád:
jménem řádu naši upřímně cítěnou sou “Máš pravdu a hleď jak se mrška ošístrast pozůstalé rodině nad ztrátou je
jich milované maminky, stařenky a naši
V Anglii prý žil jeden šlechtic tak hu
milé spolusestry
bený, že si každý večer, než ulehl, vstrčil
Rosie (Gerža) Jašek,
za ňadra kus slaniny, aby blechy měly
co kousati.
která dokonala svoji pozemskou pouť
dne 28. ledna 1953 po delší dobu trvající Kdosi z Ameriky vyprávěl při návště
nemoci. Dožila se požehnaného věku 83 vě rodných Čech, že tu u nás vlaky jezdí
let.
tak rychle, že když někdo kýchne při
Zesnulá byla členkyní Jednoty od roku Dallas, než mu spolucestujcící řekne
1911 a vždy svoje členské povinnosti “Gesundheit”, je již ve Wacu, a než on
správně konala.
zas odpovíd, “Dčkuji”, již je vlak v Tem
Vím, pozůstalá rodino, že těžce nesete ple. To je rychlost, co?

KALENDÁŘ

V sobotu tohoto týdne a každou ná
sledující sobotu řád Pokrok Houstonu
číslo 88 pořádá přátelskou zábavu. Káva,
čaj a zákusky jsou vždy zdarma. Večeře
dle přání. Návštěvníci jsou vždy vítáni.
Pozvěte své známé.
V neděli 15. února škola organisátorů
v druhém distriktu v Temple. Organisá
torům bude posláno osobní pozvání.
V neděli 15. února divadelní kroužek
Hlahol řádu pokrok Houstonu předvede
líbivou veselohru. Začátek ve 4 hod. od
poledne. Oběd v jednu. Večeře dle přání.
Smažená kuřátka a jiné libůstky.
V sobotu 21. února sokolské divadlo v
dallaské sokolovně.
V neděli 22. února škola organisátorů
třetího distriktu z West, Ennis Dallas,
Ft. Worth a severních okresů. Oznámení
bude posláno z Hlavní úřadovny.
V neděli 22. března distriktni schůze
šestého distriktu v Hallettsville.
V neděli 29. března distriktni schůze
páteého distriktu v síni řádu Štefánik v
Houstonu.
V neděli 26. dubna distriktni schůze
prvního distriktu v síni řádu Osvěta v
Kovář, jižně od Smithville.
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MUSINGS OF THE EDITOR
SERVICE TO OTHERS would be an
appropriate topič tor any sermon, I
overheard a conversatìon between my
wlfe and Lillian, a colored maid that
comes to help my wife once in a whlle.
Lillian had several times referreď to a
quiet little widow in oivr neighborhood
as “a mighty ’stravagant woman.” My
vvife didn’t catch the meaning. “Mrs.
Ramsey can’t be very extravagant. She
gets cnly a small pension. She hasn’t
any money to spend.” Lillian agreed
readily, “Yes’m, Ah kncws that. But it
ain’t money Ah means. Dat woman all
de time doin’ ter othah peoples. Yes’m,
she’s wondahi'ul ’stravagant. Not with
money, but with herse’f” — It occurred
to me that many of our Lodge Brothers
and Sisters could also be called “wendahful ’stravagant.” Be there more of
them!
BROTHER KOLIHA, cur treasurer,
who i.s also director of the Sick Benefit
Department, had mailed a letter to every
locai Lodge to inform the members
that our Sick Benefit department must
have enough members in each of the
four classes in order to operate effectively. Has your secretary presented
Brother Koliha’s letter for consideration
and discussion? Have you taken any ac
tion on this matter of stimulating the
interest of your locai members regarding the Sick Benefit Department? If we
have enough members interested in thè
Department, it may preve to be one
of the best service features that the
SPJST can offer to the members. At the
present time over half of the American
pecple have .some sort of medicai and
hospital protection. By using the same
yardstick, at least half of the SPJST
membex-s should carry sick protection.
Brother Keliha’s report teils you that
we have failed to do so. Is it due to improvidence, indifferenee, ignorance, or
what?
*
*
INSURANCE A G A I N S T ILLNESS
keeps cropping up. Health insurance cn
a national basis, financed by a pay-roll
tax, is highly unlikely to be approved
by Congress any time soon. On December 29, 1951, President Truman signed
an order creating a commissicn to study

thè nation’s health needs. President
Hoover, in 1932, ereated a similar com
mi;sion to study the cost cf medical
care. Twenty years have passed since
one committee issued its report and
another puhlished-its findings, but the
health needs of American people still
have not been met.
A FORMER OFFIC’ER of the SPJST
criticized recently thè Sick Benefit De
partment for being inadequate. But the
health insurance cffered by commercial
Companies is also incomplete, moreover
thè ccst being too high. The financing
of personal health service is particularly
dose to the heart and purse of every
SPJST member and Reserves special
comment and study. The Sick Benefit
Department cannot be improved by i
demning it or by discarding it. We should
rather discuss what we already have, v
shculd appreciate the benefits to be r<
ceived now, and try to improve the ej
isting plans so that we would have a
adequate answer to the pnebiem.

it would provide complete medical care
in one location, on an assembly-line
basis.
HOWEVER. THE COST of compietecoverage health insurance of this type
is estimated at $1 to $2 a week per person. The planners Claim that the cost
would come down as more pecple joined
the group and spread the risk. It-is exactly what Brother Koliha says^rn his
letter about our Sick Benefit Depart
ment: get mere members and spread
the risk. Get the young, middle-aged,
and old, and in a greater number. Get
at least 500 members in each of the four
classes we have in the Sick Benefit De
partment. It won’t work with a dozen
members.

OUR SICK INSURANCE will be much
cheaper and there is no “$50 deduct
ible”; no restriction that the “the pay
ment commences cn the eighth day of
the sickness”; no stipulation that it will
pay for disability caused by ANY AND
EVERY ILLNESS OR DISEASE (except
the fine-print escape listing two dozen
THE PRIVATELY OPERATING con most common ailments). All our sick
mereiai health insurance Companies do benefits are to be handlcd by members
not have a complete solution of health’ of the local lodge, by the president and
insurance either. The latest idea, gettingj the secretary. Our Sick Benefit Depart
some attention lately, revolves around ment is our mutual affair, administered
a new pian fer group health insurance. with falrness and impartiality.
It is only one of the many now being
studied in the grewing effort to find a
way to expand medical care and lowcr THE OBJECTION that we do not col
its cost. As stated above, about 86 million lect enough and cur benefits are not big
Americans are now covered by partial enough is true. But so is true the fact
hospítalization and surgical insurance. j that about 75 million Americans do not
This is the familiar “$50 deductible”! have any health protectien becau-se the
principie applied to peoplc’s medical! cost is too high, even though incomplete.
risks. The ccst is high and protection) Take this new plan mentioned above:
If the cost of insurance is $1 per perincomplete.
*
*
son per week, the premiums fer a family
THE LATEST PLAN, suggested by I with man, wife, and two children is
commercial insurance Companies, pro-1 going to be $4 a week or $208 a year. If
vides Der a new type of policy, one thatl the premium is $1.50 a week per person.
wouid give the comprehensive protec-j the cost will be $312 a year. At $2 per
tion against illness. It would cover all person the ccst hits $416 a year. The
health-carc costs. After buying a pol- average family is not going to put $400
icy, a family could get regular visits to* a year into sick-insurance premiums.
dentisi, treatment of mincr ailments, They might go for something about $100
and most normal operations. But it calis or $150. We ask only $12 per persen a
for communities to set i?p medical Cen year. The benefits are $144. Not enough.
ters where dcctors would work, at sal that’s true, but it can be improved, If
aries and on regular hours. For patients, we plan impvovements.

WHERE TO GO
SUNDAY FEBRUARY 15:
A Czech play at Pokrok Houston Lodge
No. 88. Curtain goes up at feur. Dinner
M o v e m e n t
at one, fried chicken and other good
selectiohs.
SUNDAY FEBRUARY 15:
Organizers livin« in District Two will
have a school in Tempie. Announcement
will be sent directly from the headIn reading through a great number of then all the other girls and boys could quarters.
January Magazines and Newspapers, I¡ play it too.
TUESDAY FEBRUARY 17:
■ notice where just everyone iS working By the way what hapepned to all you
on thè YOUTH MOVEMENT, and it boys and girls that used to write into the A big Mardi Gras dance, sponsored by
seems that our children are anxiously Vestnik? I used to love to read your let Sbor Mládeže will be held at the SPJST
trying to join up with different groups tera telling us what all you liked to do, Hall, Ennis Lodge No. 25, Ennis, Texas.
which shows us they are willing, and it; your hobbies, and what you liked to play. SUNDAY FEBRUARY 22:
is up to us to do something for our boys Let’s write some more, children. And, if
and girls now—before it is too late.
you have won a prize or something or got Organizers from District Three will
I am wondering at this time how every your picture into thè paper for something meet for ir^tructions. The exact place
one is coming along with their YOUTH’S or other, send it into the Vestnik so we will be sent from the headquarters.
OUTDOOR ACTIVITIES. Have you can all see it too and help other be proud SUNDAY MARCH 22:
started your Volleyball and baseball of you.
games already? If not, picase do so at Anytime, you have anything to write
your earliest before they start playing me about, please do so, and I shall be
with someone eise. Start NOW, and you’ll glad to correspond with you.
SUNDAY MARCII 29:
Fraternally yours,
all have a lot of fun.
Birdie Hilsher
You can also take your groups out toYour Youth Counselor
gether to rodeos, picnics, swimming, 1215 Heights Blvd.
SUNDAY APRIL 26:
and scouting, educational tours, ball- Houston, Texas
games picture shows, and to a great
District One will hold its meeting at
number of other places. Expensive? No.
the hall of Osvěta Lodge No. 38 in Ko
SO
YOU
THINK
YOU’VE
GOT
Most of them are too Willing to pay their
var, near Smithville.
TROUBLES
own way just as lang as they can all go toIn
Memphis,
a
woman
left
her
sack
of
SATURDAY EVERY WEEK:
gether and have you to take them. Everytliing you do for them, believc me, they groceries in her auto after completing
shall always remember you for the good her shopping, discovered when she carne Pokrok Houston Lodge No. 88 holds a
that you have done and the kindness back that squirrels had broken open a family gathering every Saturday night.
you have shown them as long as tl^py loaf of bread and, slice by slice, carried it Bring your friends and cnjoy plenty of
entertainment. Refreshments scrved free.
shall live. Children ddh’t forget easily. to their home in a nearby tree.
You too can look back and remember the Traffic cop Donald Nelson was making No Obligation, just clean enjoyment.
people that have been nice to you—you out a ticket for one-headlight driver in
can’t forget them, somehow. So try and Oakland, California, when a car without People who have no fireplace to sit in
front of are to be pitied. As you sit gazsee what you can do for your children cf any headlight ran him down.
Ray Villeneuve, Hatfield, Masachusetts, ing into that wood fire you can live the
your lodge. They would be so grateful.
declined to give a panhandler a quarter. past as well as the present. You think of
Transportation? There is always a way Whereupon the panhandler knocked him the fine ghost stories your mama told in
—if you try. Even the parents would be into the Chicago River.
days long gone by, and you recali your
willing to take a buneh in their cars, orj Thinking he saw a man floundering in father’s exploits in the Civil War, when
maybe even the schcol bus would be ac-j the Mississippi River, Leslie Birg, Minne he and Lee captured Grant. You can atcomodating, or someone with a big truck, apolis, stripped off his clothes, scrambled tend the play parties you used to cnjoy
or some business concern may furnish down bridge girders, dived 30 feet into in the days of childhood, and you can
you with all the transportaLion sonie- the water and swam furiously out to — pop corn, and even when the children
tirnes—just as a means of advertising.
are away you and wife can forget your
There are number of ways.
In Milwaukee, a thief not only tapped daily quarrels and be a bride and groom
Don’t forget to have PARTIES. They the oil drum in Stanley Piechowski’s again, planning great things for the
are always succesful, too—and a lot of garage but stole the watch dog which Mr. future. A nice fireplace is rather to be
fun. Here’s hoping that you will také part Piechowski had chained in the garage to chosen than great riches. — By L. O. H.
in all the games, plays, parties, etc. keep thieves from stealing thè oil.
which I sent you for Februarry. And, if Destri, a fortune teller in Nashville, Medicai costs have become a national
you have a good game you like to play, Tennessee, said he wouldn’t be able to problém. More than 10 million American
please mail-it to me—I would be so hap help locate the thieves who broke into families owe medicai bilis ranging from
py to receive it. I could write it up in the club where he works. They stole his $1 to $1,000, and 200,000 families owe
tlie Vestnik with your nome on it and crystul ball.
over $1,000. Average medicai debt: $150.

O u r Youth

Birdie ^3ůlsher

¡Wind Ycur Manneis
You’ve got a date!
Mr. Webster’s idea of a date is “an
engagement; appointment.” Bui; our definition goes farther than that — it
means an evening of fun with thè gang
at thè local sweet shop, taklng in thè
latest hit picture downtown, er feeding
nickels to thè hungry juke box at thè
Friday night YOUTH dance. Nop.e,
there’s no getting away from it, thè right
kind of date is fun and makes thè week
end something to look forward to. But
then, there’s always thè othcr kind,
too — you know what we mean — thè
atmosphere, far from being bright a/.d
cheerful, is dark and gloomy, and gay
music is replaced by murmurs of a bored
bunch cf guys and gals sipping cokes
plus, or thè silence of a dark corner
where two love-birds go at it hot and
heavy. But let’s dlscuss this matter of
dating — ìt’s a subject worth talking
about! First of all, any dumb-bunny
knows enough to introduce her date to
her parents’. That Stands to reason. But
how about including Junior in that
family group, too? Don’t lock him in a
closet just before your date is due to
arrive — maybe that he-man of yours
has a little brother who collects toads,
too.
And better never than late, in our
opinion, when it comes to .dating. , It’s
just as bad for Jack to be late at thè
front door as it is for Susie to make a
dramatic entrance after Jack has twiddled his thumbs for forty-five minutes
waiting for her. And, by thè way, we’d
likc to throw a bunch of wilted dandelions at thè character who calis up at
six and cxpects thè gali to be ready for
an eight o’clock date, and present an
orchid corsage to thè chick who’s smart
enough to refuse to go out on such
short notice. But enough said on that
point — nobody in thè category of procrastinators will ever get anybody’s vote
for most likely to succeed, so mind your
manners!
Along with remembering thè simple
rules of etiquetle, having a knock-out
personality is another sure-fire way to
be popular. A Gloomy Gus or a Morbid
Mabel never rated on any popularity
poli. Look around you scmetime—• you’ll
find that these characters just don’t
make headway with your crowd. And
at thè same time, you’ll notice that thè
naturai, cheerful, friendly type goes over
big with anybody — taken in thè proper
doses, of course. An overdose give you
a Giggling Gerti or a Boisterous Bill
who slaps you on thè back in his overfriendly,mariner, and sends you flying,

Sooooo — thè fiorai to that little story crowd, thè same class in school, and like
is: Be yourself. Act naturai, and you’re thè same things. You stick up for each
all set for poularity. If your date is a bit other always, and don’t go around say
on thè shy side, draw him out by ask- ing nasty things behind each other’s
ing how he wen his letter, or what thè backs. So — he, or she, is of your variety
chances are for thè Dodgers to win thè of bird.
pennant. That’s thè bes,t way we know of
to get thè conversational ball off with New, you wouldn’t go around with a
a big bounce. From then on, it’s up to bunch of sharpies who frequent places
you to see that nobody monopolizes it. your parents have forbidden you to go
You’ve probably discovered that it’s — roadhouses and such — because they
much more fun to double or triple date just aren’t your type, and because you,
than do tándems. Fours, six or eight too, would get a shady reputation if you
share ideas and laughs much more successfully than a lonely couple, and it’s did. That is why we- say thè people you
really hilarious when thè gang of you go around with can make or break you.
get together at a table at thè Coke And if you’re wise, you avoid that twoCorner and make thè rounds of thè new- some arrangement we spoke of earlier,
est moron jokes and shaggy dog storiéS. and thè inevitable parked car. “Necking”
The time seems to whiz by on greased is a word nobody likes — it sourtß cheap,
lightning, and before you know it, it’s and you don’t want your nkme astime to go. Compare that picture with sociated with*-that. So it’s up to you to
that cf one couple sitting across from steer clear of boys and girls who don’t
each other in one of thè booths, com- give a healthy davn about their repu
menting on thè weather or some such tations along that line.
trite things or merely looking around You can’t deny it, there is a certain
miserably at thè gang of boys and girls air of glamour and sophisticatión athaving so much fun across thè aislé. tached feg thè dim lights and smoky atOr better yet, compare thè laughs and mosphere of a roadhouse, thè heavily
friendllness of thè gang with thè solitary made-up girls and their so-ealled
couple parked out in thè country some- “manly” dates — usually three sheets
where, smooching for lack of something to thè wind. And if you eyer went to
better to do. There’s really a comparison those places at first you’d have a sense
for you — which would you rather be — of secret delight, as Ève did when she
happy and popular with everyone, bored tasted that forbidden fruit. But if you
and popular with no one, or secretly ever went there again — and again —
laughed at by everyone and popular thè picture would lose its appeal. Your
with that fast boy whose car always cycs would water from too much cig
seems to run out of gas on lonely coun areto smöke, your jazzed up coke would
try roads? We don’t blame you for
be very bitter, and the woozy
wanting lo throw something at us for suddenly
feeling in your stomach would make you
even suggesting that last, but you have resolve — never again. The coarse jokes
to consider dating from every angle. and loud conversation of those “glamcrIf you’re tired of dropping nickels in cur .people” would, all at once, sound
juke boxes to get your music, why not too raucous, and the “glamorous peo
invite thè gang to your house one of ple” themselves taken for what they
these nights for cokes and sandwiches really are — a bunch of kids who want
and music — on thè house. Mom won’t to grow up fast and just don’t know how
mind if you roll up thè rugs to dance to go about it in the right way. So you’re
or raid thè cookie jar be^iuse most full of good intentions never to go there
molhers we know are pleasfd as punch again — and maybe you don’t. But im
to liavc their small fry entertain at thè incantane you’ve managed to ac
lióme — if tliey’re careful not Lo throw
a bad ñame for yourself that can’t
vases and lamps around and who does quile
erased for a long, long time. No mat
tliat? The boys will appicciate it, too, be- be
ter how hard you try, you just can’t
cause it eases thè strain on their wal- convince people that you’re not “that
lets.
You’ve heard thè old saying, “Birds kind” of girl or boy. Is the “glamour”
of a feather stick together,” haven’t worth it?
you? It’s surprising how often that
proves itself in regard to you and your Success means making the most of
friends. That’s why it’s too so impor such ability, personality, and physique
tant to choose them carefully.
as you have. Don’t measurc your success
Your best friend is your type. You both ¡ against others, but against your own
wear thè same clcthes are in thè same potentialitics.

I WHEN YOU DIE WITHOUT A WILL
Prevlous columns háve dealt with the
1dlstributicn of thè community estate
where persons die intestate (withòut a
[will); also with the división of the
spendltìg vlrtually all his time in thè separate property of such a person who
tower.
I leaves a surviving husband or wife.
The wondrous work wo.n such wide I Where there is no surviving spciise,
praise and fame, that soon thè locksmith the process of dividing the separate es
recelved an offer by another country to tate among the rightful heirs becomes
buiid them a similar clock. The'Klng of even more complica led, especially ln the
Bohemia to whom this matter was re- ¡case where no children survive.
ported by thè Prague councillors, feared If there are children or their descendthat thè astronomical clock would be sur- ! ants surviving, they lnherit the entire
passed, so he ordered thè inventor taken separate estates of the deceased, both
to thè prison where he was blind ed, so personal property and real estate.
that he could never duplicate thè work Regardless of whether the property
of art.
involved ts considered separate or comHanus was in love with thè astronom !munity property, any portimi of an estate
ica! clock which took him a number of going to children and their .(»scend
years to make, and one day he persuaded alits is divided “per stirpes.”
thè Prague councillors to be taken to I That is, if ?ou shculd have' two chilthè loft and permitted to just touch thè !dren and four grancichildren surviving,
ciocie,. This privilege was granted him ! the latter four being the offspring of
after mudi consideration and thè Blind jone previously deceased child, any porgenius was taken to thè work. For a ! tien of an estate going to such children
long while he stood silently, his head and descendants would be divided into
cocked to one side, listening to thè hum three equal parts only. Each of the two
and soft whirling of thè small wheels. Isurviving children would receive one full
Them suddenly, he (reached out, and share, while the four grandchildren
touched a part of thè mechanism, nobody j would divide the remaining share equalknew later just where. The slight touch ly among themselves.
of thè master had immediate results. In- I When a person dies intestate and
stantly thè clock stopped, and thè in Ileaves neither spouse nor children surventor wept and shook his head negativ- ■ viving, the entire separate estate is
ly when he was ordered to make it run divided equally between the father and
again.
mother of the deceased, lf both survive.
Thus Hanus of Rose, had his revenge, I If only one parent survives and there
lipón those who took his sight, in order are brothers and sisters of the deceased
that they might retain that w h i c h (or their descendants) also surviving,
brought distinction to their city and tlien the parent inherits one-half of the
wonder to thè pilgrims eyes. Nobody separate estate and the remaining one
knows what ultimately became of this half is cUvided “per stirpes” among the
clockmaker.
brothers and sisters and their descend
It was many years from that moment ants.
that an expert was found that could Shculd one parent survive and there
be no brothers and sisters or their de
make thè compìicated clock run.
There are some citizens of Prague who scendants, then the parent would be ensay their fathers were handed down from, titled to all of thè estate.
their grandfathers, a legend, that eachj Similarly, where there is no surviving
day at sundown, an old maň leaning parent, but there are surviving brothers
heavily on his cane, would hobble up un- and sisters or their descendants, the en
til he was directly under thè clock of tire estate wculd go to such brothers
thè Town Hall and stand there for many and sisters or their descendants.
long minutes, head cocked to one side, as j If there are no survivors in any of
if relying on his ears more than his the above categories, the separate prepeyes, listening for an indication that thè erty of the deceased is divided into two
clock was running; and then satisfying equal portions, one portion going to
himself that it was silent, obedient to paternal grandparents and their de
its master, would disappear down the scendants and the other going to mater
winding streets with a chuckle of tri- nal grandparents and their descendants.
umph and victorv intermingled.
j Of course, by making a will a person
Was it really Hanus? Perhaps it was. may select the exact individuáis who are
A pilgrimage of a master, to his shrine, to receive his estate upen his death.
where he paid homage to the greatest When he does so, the statutory Provi
work he achieved during his life, and sion? become inapplicable and the terms
realizing also that it was more or less — cf the will govern.
his epitaph! ■ J. F. Chmelicek
—Contributed by L. O. Hosek

The Mystery of Ìihe Astronomical
Clock of Prague
If yon are Interesteti in anclent relies,
yon will be. interestecl to read about an
intricate mechanism, pí thè three-story
high ciocie, bullt In 149Ó and placed in thè
tower of thè old “Town Hall’ of Prague,
Czechoslovakia. This building was erected
in 1270, and it stvffered various damage
from time to time. The last punishment
it took was in 1945, when it was burnì
down by thè Germans. There are many
stories about thè tower and chapel dating
from thè 14th Century, but thè most remarkable object in thè whole building is
thè clock itself. It has never falled to
attract a group of onlookers who waited
for thè hour to strike, and now that it
has been rebuilt with thè Town Hall, it
is one of thè main attractions.
The astronomica! clock strikes every
hour on thè hour. It begins every 24
hourat sundown. and goes to 24 o'clock
to thè next sundown. When it chimes
on thè hour, by an artistically arranged
figure of a skeleton portraying Death, who
pulís and nods his head with each stroke
of thè chimes, while at thè side, thè
Priest and other exquisitely made fig
ures, slowly turn their heads.
Death waves to thè miser on thè other
side, who stands holding money in his
hands. Then two Windows above open
and thè twelve Apostles appear, one following thè other in a procession which
holds one’s rapt attention.
Each one of thè figures turns toward
thè pub’ic for a brief moment then walks
away. The whole mechanism is timed to
precise second. At thè last stroke of thè
clock, thè cock crows and thè little Win
dows dose.
The clock was built by a hunible but
clever locksmith, named Hanus of Rose,
and thè people believed that thè clock
had stränge power?, and that whenever
it stopped it was an omen that something would happen in thè city.
The clock is also an astronomical register and acicurately keeps thè calendar
of thè day, month and year, thè changes
of thè moon, stars, etc.
The pitiful ending of thè locksmith is
recorded which is not widely known. Ha
nus made thè clock and dedicated all
tlie cleverness his brain could muster in
making it not only rivai, but surpass
other astronomical docks in Europe,
which were very popular at that time.
The mechanism war, so intricate, accumulated specks of dust would stop some
of thè delicate, almost minute parts, and
Hanus was intřusted with thè care of thè
dock, which he did with loving care,

SVAZ CECHOSLOVANU LODGE NO. 92 start but on the contrary, it is ahead of
Fort Worth, Texas schedule.
VYŠEHRAD LODGE NO 48
There is always the tremendous job of
Beyersville (Taylor Rt. 3, Texas Dear Brothers and Sisters:
organizing—first in electing a Speaker
Dear Members,
Everyone really enjoyed the fine Czech of the House and then making 729 in
At our February meeting it was quite dance last night, especially thè music by dividual appointments to serve on 43
discouraging to see how few turned out1the Eimer Roubinek Orchestra which inbut thè weather was bad which probably cluded many Polkas, Waltzes, Dixieland committees.
accounts for thè low attendance.
and latest modern music. This Orchestra As a new member of this body, I find
We had a nice meeting with several is on a twenty day tour in Texas and it important to listen until you learn all
business matters attended to. The main will play again in our hall Sunday, Feb the fundamentáis as to how this body
business was whether we should have a ruary 15. Everyone make plans to come functions. Today I realize more than ever
May fete with thè members voting that and teil your friends who haven’t heard that thè Legislature’s job is one of great
responsibility. His decisions determine
we should have. Consequently, all you this Orchestra about this dance.
eligible girls of reascnable age who be- We were glad to have at the dance Mr. thè conditions under which we live and do
long to Lodge No. 48, or if you have a and Mrs. Carl Kotas of Racine, Wiscon business, whether we grow and prosper,
parent, brother or sister who do, come sin, Mr. Kotas is the only living brother or wither on the vine. It is our respon
to our March Ist meeting. A queen is of Sis. Helen Zieh. They are on a two sibility to safeguard the personal lives
needed! She will be chosen on that day weeks visit here in Texas with Sis. Zich and propèrty of the people, strengthen
and you should be at thè meeting to- be and her family. They also saw the Rodeo our economy by enacting good wcfkable
a contestan! If you are interested get in and Stock Show last Saturday. We want laws and limiting taxes to pernVit bus
touch with this reporter (address: to welcome Mr. and Mrs. Kotas to our iness and industrial development, appro
priate funds needed for efficient state
Thrall), should it be impossible to be at lodge anytime they are here.
government, determine sources of taxes
our March meeting.
Bro. Richard Hubenak is in St. Joseph’s to meet thè cost on a nondiscriminatory
It was also decided to have an Easter Hospital where he was taken last Friday and equitable basis. You soon learn that
egg hunt at our April meeting with a for an appendix Operation. We want to it takes intelligence, foresight, courage,
lunch being served after thè meeting. wish Bro. Hubenak a speedy recovery. tact, and some degree of financial inCome out and bring friends and rela
Congratulations to Bro. and Sis. Glenn dependence to become an efficient Leg
tives. Visitors are always welcome.
Brown, who are thè parents of a girl born islator. Although a membeu^may possess
We are hoping to see all of you at last Saturday. Grandparents are Bro. all of these attributes, he will frequently
our March meeting. Get into the habit and Sis. Henry L. Luksa.
find himself in disfavor with one group
of coming out the first Sunday in each
or another, because it is his job to make
Fraternally,
month then it is easy and very interestJay Dee Waggoner decisions that cannot satisfy both sides.
ing.
With best wishes, I remain,
Your reporter,
House of Representatives,
Sincerely,
Mrs. Viola Shiller,
Austin, Texas
Reuben Talasek
* Thrall, Texas. Dear Editor:
Although I get the Vestnik at my
Austin, Texas
POKROK DALLAS LODGE NO. 84 Temple Office, I would apprcciate if you
arrange to have a copy mailed to me in TO THE PEOPLE OP THE 15lh SEN
Dallas, Texas
ATORIAL DISTRICT
care of the House of Representatives
Dear members:
"while the Legislature is in session.
My office has just eompleted a stateThis again is a reminder that our From time to time. I will send you a wide survey of economic, population,
regular February meeting will be held news releases, because I think it is im agricultural, and general conditions. We
on Sunday, February 15. It will start at portant that the voters know what is consider this type of information very
3 p. m. We certainly would like to have going on while the Legislature is in ses valuable in connection with our legislat
a large aittendance. The more mem sion. I will appreciate your printing any ive work. The research work on this
Project was done with the Cooperation
bers are present, thè better resulta in pcrtion you see fit for the Vestnik.
Sincerely and fraternally,
of the Texas Employment Commission.
planning for various lodge activities. We
Reuben Talasek It was our thoüght that our people
need your opinions and your assistance.
(Editor’s Note:—It is a step in the right would be interested in conditions as we
Here is the outcome of the election
in thè annual meeting: president, Cyril direction to have our Legislators report Ifound them in the 15th Senatorial Dis
Pokladník; vice-president, Leopold Ha-, to us what goes ori in thè body which trict. This district is composed of 7 counforms
and creatcs our laws. Brother Reu lies, námely: Austin, Colorado, Fayette,
nvusek; sccretary, Frank Vodička; finan
cial secretary, Frank J. Slovák; treas- ben Talasek, State Repräsentative from Lavaca, Lee, Waller and Wharton. The
urer, Robert Duron, Sr.,; guide, John W. the 63rd Legislative District (Bell total population of these 7 counties was
Kubacak. The committees will be an- County,), will always find the columns of 136,756. In 1952 the population was 138,the Vestnik open for his reports. Here is 699, an increase of 1943. More than onenounced later.
half of gain was in Wharton County.
If any of you, Sisters and Brothers, his first newsletter:
The other gain was in Colorado and "Wal
wish to pay your dues before a meeting*
HOUSE OF REPRESENTATIVES
ler Counties, with Austin, Fayette, Lee
kindly get in touch, er send your dues
Austin, Texas and Lavaca remaining nearly the same
by mail to, financial secretary, Frank
as they were in 1950.
J. Slcvak, 6202 Hollis Street, telephone Dear Friends:
The Legislature got down to business The farm population for this two year
EV-1302.
this week. It would appear to us that this period shows small decreases in Austin,
Fraternally,
Frank Vodička, secretary isession of thè Legislature is getting a slow Fayette, Lee and Lavaca Counties with

LEI TERS

Wefoesday,-Febrtmfy II, 1933.
inerì ases being registered in Colorado, will háve to wait to hear from Bro. Čer Věstník I .notleed .that I inadvertenly
Wharton ami- Waller Counties.
venka for the definite date and I will overlooked to mention the outstandlng
In 1952 manufacturing employment write further on this matter.
performance of our Yout-h in escorting
increased by 18% in our dìstrict while Installation of officers was execuled some new members for initiation into
agricultural employment decreased.
by our past. president, Bro. Vincent On- our Lcdge, in our January meeting,
In 1950 there were 875 unemployed drusek. The officers for .1953 are as foi- which was under the supervisión of Sispecple in thè dìstrict.. In 1952 this figure lows:
ter Estelle Kelley, one of our Lodge
dropped to 425.
Youth Directors. This was a surprise to
President, Bro. Miro Jurcilc
Agricolture ls thè strong foundatìon Vice, President, Bro. Stanley Hulovec all members present and touehing to see
upon which thè economy of our district Sec.retary, Bro. Joe Maca
the small children march to thè music
is built. Some of thè worlďs most fertile Treasurer, Sister Helen Vrla
played on the piano by Sister Estelle
farm land is found in our district. Oil Financial Secretary, Bro. Arnold M. Vrla Kelley. You could teil by the expressions
and gas are now playing an important Delega tes were appointed to the Dal on the faces cf these children that they
part in our economy. The cattle industry las Fraternal Council which are as fol- were proud in taking a part'in the ini
is steadily growing and some of thè finest lows: Bro. A. M. Vrla, Bro. Vincent On- tiation which was interesting and imherds can be found in our district along drusek, Sister, Marie Filipec, and Sister pressive. I understand that this is only
with many fine dairies. We also have Helen Vrla. Our Lodge is honored to the beginning in our Yoiith Develop
large sand and gravel producing areas have an officer in the Dallas Fraternal ment Program and is offered as a Sug
and one of thè world’s largest sulphur Council this year. Bro. A. M. Vrla was gestion fco other S. P. J. S. T. .lSdges in
producing areas is located in our dis elected Vice President for 1953. He has their initiation ceremonies.
trict.
been a delegate to the Council every Recently, Síšter Birdie Hilsher, CöunAlthough cotton is stili our principal year since Lodge No. 130 has been a selor
of the Youth Development Move
agricultural produci, thè rice industry is member.
ment for our Order, sent mimeographed
rapidly coming to thè front with thè re- The Auditing Committee of our Lodge copies of a program for the months of
sult that rice is becoming thè principal presented thè following statement for January and February to all lcdge sec
crcp in many areas. Our district is one11952 to thè meeting which was adopted retarles with the request that all lodges
of thè principal poultry raising areas in INCOME
try to appoint or elect a local supervisor
Texas.
Membership Dues
$8992.84 for the purpose of making the Youth
We have several railroad centers in our Sale of Loé
285.00 Movement a success.
district as well as small manufacturing Miscellaneous
178.41 All parents, who are members of our
plants such as mattress, and broom fac
Lodge, are urged to enroll their children
tories.
Total Income
$7,456.25 for the Youth Development Program,
We realize that this report does not EXPENSE
which is free, and I am certain that Sis
deal directly with thè legislature but it Supreme Lodge
$6,540.06 ter Hilsher will appreciate any assistis most important that we have a Service Administration
186.00 ance er suggestions offered to her. From
knowledge of all these matters in Order Moučka Fund
10.00 QÜ1 indicatiajns, she has a hard job
to pass on legislation which affects our U. S. Saving Bonds
720.00 ahead of her and will need the wholedistrict.
Miscellaneous Expense
307.05 héarted support of the entire member
By sharing this Information with you
ship.
we feel that there will be a better mutual Total Expense
$7,763.11 Our Lodge Sponsors bingo games every
.imderstanding as to why certain types Balance on hand January 1,1952 $1,800.63 Saturday night with refreshments served
of legislation might be beneficiai to us Income for year 1952
7,456.25 free to all who play bingo. Bring yeur
or why some of it might be bad for cur
family and friends to our Lodge on Sat
district.
Total
$9,256.88 urday nights. You can play bingo, cards,
Sincerely,
Total Expense
7,763.11 dominóes, pool, or just chat with your
Gus J. Strauss
friends. You do not have to leave your
Balance on Hand Dee. 31, 1952 $=1,493.77 children at home but bring them along
Net Worth of Lodge No. 130 as of
also. On Sunday nights we have our
JARO LODGE NO. 130
regular dances and I understand that
Dallas, Texas Dee. 31. 1952
U. S. Government Bonds
$3,900.00 attendance is increasing. Our new Board
Dear Readers:
1,493.77 of Trustees is working hard to create a
Lodge Jaro No. 130 held its regular Cash in Bank
closer fraternal spirit amongst our mem
meeting thè first Sunday of February Receivable:
bership and solicits your cooperaticn.
and it was one of the most interesting Dues from Adult Members $639.29
Dues
from
Juv.
Members
82.41
On Sunday afternoon, February 15th,
meetings I have attended in some time.
a Czech play will be presented at our
The attendance was good. We even had
721.70 Lodge Hall, which will be preceded by a
one of our members all the way from
program presented by our YOUTH mem
Chicago, Illinois, present, námely Sister
$6,115.47 bers. All members of our lodge as well
Josephine Merlik. Surely was nice to see Total Net Worth
Hope to see more of ycu in our next as members cf all other lodges are inyou with us •again.
meeting
on
March
1,
1953.
vited to attend this program.
First on the agenda was the District
Fraternally yours,
Recently several members of cur Order
Meeting of the Third District. Our secreHelen Vrla, Reporter have requested transfer of their mem
tary has been advised by Bro. Červenka
bership to our Lodge Pokrok Houston
that the fourth Sunday ifi March would
be appropriate to hold thè meeting"; LODGE POKROK HOUSTON NO. 88 No. 88 due to thè fact that they have
Houston, Texas moved to Houston and may find it
however, this Sunday has been booked.
Consequently, we are writing Bro. Čer Dear Members and Friends:
more advantagecus and convenient in
venka asking if the fifth Sunday in Upon reviewing the article that 1 paying their dues and obtaining infor
March would meet with his approvai. We wrote last week for publicaticn in our mation pertaining to their membership.

TOUR TEETH IN IT
We welcome these members and hope I.ODGE POKROK HOUSTON ÑO. 88 i
they can also také a part ln our ¡
The Dramatip Club of Pokrok Houston
vities. Frequentiy, members of our Lodge Lodge No. 88 will present a Czech play
and Order do not remember whom to ‘‘TRUMFY ŠEVČE BRANZOLA”, Sunday, Consequently, many a good set of teeth
contact regarding their membershlp, thè
15th of February, 1953, at 3 o’clock ' is pulled out so artificial black ones can
such as change of beneficiarles, loans in thè
afternoon. For all lovers of Czech be substituted.
on certificates, transfer», etc., and this plays we have a enjoyable afternoon
is to inform all members that I shall store. Also included will be a program While this may be consldered queer,
be glàd to be of any assistance that I presenting our youth to you with a early America had its own oddities re
can in answering questions. Please don’t short program direóted by Estolle Kelley garding teeth. Principal among these
hesitate to write or phone me at my The program is seheduled l'or 3 o'clock were the “plumpers,” little ivory balls
held in the mouth to “pump out” cheeks
home address.
sharp, with or play to follow immediatemisslng teeth caused depressions
Albert J. Bristik, Secretary ly. Don’t miss this carefully planned where
the skin.
922 Bay Oaks Road, Houston afternoon. You will enjoy it. Bring your in“Plumpers”
were common in pre-Re8, Texas, Phone VA-9727. families, your friends and even enjoy
volutionary
days, and many portraits of
(—
home cooked meal. Dinner will
famous men of that time look better beHVĚZDA TEXASU LODGE NO. 47 served at 1 o’clock. You may be served cause “plumpers” were used to fili out
all afternoon; and you get supper after the facial features.
1
Temple, Texas thè play. The menu is Czech liver
In those days, dentists wfcre scarce.
Dear Priends, .
sage with Sauerkraut; veal roast with
At our meeting Sunday, February 1 all thè trimmings, and good goulash Most of the*dental work was done by the
thè following members were admitted (stew) with dumplings, besides a variety peddlers who traveled through thè hin
into our lodge: Sharon Pavelka, of sandwiches, hot dogs with chili and terland selling their products — and exdaughter of Brother Ladis and Sister delicious hambnrgers. And our home tracting teeth when thè occasion arose.
Adella Pavelka. She was admitted into baked pastry will be available also. As Most peddlers carried crude tools for
thè Juvenile department. Brother Ed you see, it is no use for you’ ladies, to this “sideline."
ward Klinkovsky transferred from Česky slave over your kitchen stove. Every- Artificial teeth in America were first
made from hippopotamus ivory.
Prapor No. 24 into our Lodge. We wel thing will be ready for you to enjoy
Just a few days befóle he made his
come thè ,new members.
peace and comfort. Come out and have
ride, Paul Revere was busy cleanI wish to oorrect an error I made* in a good time, we will be glad to have famous
ing teeth. Revere, particularly when the
my last report. Instead of Brother Frank; you. Remember, this will take place thè silversmlth business was slack, advertised
Klinkovsky and Sister Irma Klinkovsky | isth of February, 1953 at Lodge Pokrok his availability “to clean teeth of ladies
in thè Sickness Committee for Tempie, Houston No. 88 1140 at Studewcod. You and gentlemen by appointment.” He was
it should have been Brother Adolph and may find
ad in this issue of the quite successful at it.
Sister Clara Junek.
{Věstník.
Teeth constitute a problém for everyA decisión was made to have thè yard |
taking this oportunity to
body, merely because almost everybody
around thè hall straightened, all pud- j mind all our members and friends
has them. There are only 20 cases on rec-r
dies filled out, and about 20 loads of'bingo games every Saturday night. This: ord of people who have never grown
gravel brought i
■ takés place every Saturday from 8 p.
teeth.
By-laws were read by 1 secretary,1to 10 p. m. with free refreshments after
Sister Marie Hruška, and Sister Irma ' the bingo. This social is called “FAMILY
JUSTICE HATH MANY FORMS
Hruška was elected to type off these by-' NIGHT”. Bring your family, ycur friends
laws which were revised. Each member ¡any Saturday. You will enjoy it.
The law has its erratic moments. We
will be given an opportunity to read}
Fraternally,
eouldn’t
do without it, and we unthese by-laws as at our next meetin«
Francés Olexa
doubtedly need more of it. But we could
about 50 of these revisions will be
also use more consistency in the applica
studied in. the meeting. Then all of
RESOLUTION OF SYMPATHY
local by-laws will be published in
Lodge Karel Jonas No. 28 East Bernard, tion of what we have.
Vestnik. Members should keep a cepy Texas, extends heartfelt sympathy to
of these by-laws to avoid confusión'and sister Georgia Urbish Klečka and Here in Harris County, a woman was
embarrassment.
daughter who is also our member in the sentenced to five years in prison for disBrother Ed. J. Kadlecek from Lodge loss of their husband and father, brother posing of her second husband by the
: beloved member
pistol divorce.” As a matter of fact, she
Pokrok No. 88 Houston was a visitor
William Klečka
We enjoy getting visitors.
used the same gun on both husbands.
Let me remind you once more that Who passed away January 12, 1953 at the The jury convicted her of murder with
Saturday, February 14th we’ll have cur age of 41 years. And was laid away to out mallce, and under Texas law five
“Basket Supper” at Seatcn Star Hall. rcst in the Holy Cross Cemetery January
years is the maximum penalty for that.
We’ll have enough food for all even 15, 1953 in Los Angeles, California.
fthough you don’t get to buy a basket. Our deceased brother joined our lodge Over in North Carolina, a Negro man
Games will be played after the auction n the year 1937 and was a faithful mem was convicted of assault on a white wo
ber. Our beloved Brother may you rest man because, by her testinveny, he “leersale.
ed” at her from a distance of “about 75
I wish to extend my deepest sympa- n peace.
thy to the family of the late Louis Pa In the name of Lodge Karel Jonas No. feet.” North Carolina law makes the juthough the
velka who passed away on January 14. 1 East Bernard, Texas, dated February ¡ry’s finding possible,
“victim” of the assault
not at any
May his soul rest in eternai peace.
j 3, 1953.
Fraternally yours,
j Annie Duckett, Herman Laidolf, Aug.1time touched by the defendant,
• did
Mrs. Clara Hejl. Klečka, Resolution Committee.
•he abuse her verbally.

“OLD ABE”
A sailor of 18 got off thè elevator at
thè USO Penthouse and said to thè di
rector, “Gee. I háve had thè most wonderful time I háve ever had. I have jusi
visited thè Lincoln Memorial. I have always wanted to, and this is thè first
break for me. I am so thrilied I could
write a poem.” The director suggested he
take a quiet corner and see what he
could do. The following is thè result.
I stood between thè columns,
And thè tight played on his face,
He rested in a marble chair,
It seemed a fitting place.
The flag was draped about him,
His hair feil over his head,
His hands were taut, as if to rise,
My God this man ain’t dead.
As I stood there in the silence
I looked long and hard at Abe,
My thonghts were of this country
He had cradled as a babe.
I think he must have read my mind,
Yes, I could see in his tired eyes,
No, it must be the light from above,
Or is that statue trying to rise?
It is awful to stand here alone,
And watch this magnificent scene,
For Lincoln is holding a Conference,
And his group’s about to convene.
I stood as if dead in the starlight
As I watched them come from the walk,
Coming from Washington Monument,
And Abe was beginning to talk.
There along bcside Washington
Ben Franklin is kecping pace,
Änd General Grant, and General Lee
Are coming with arms enlaced.
I could see old Stonewall Jackson,
Teddy Roosevelt, Franklin Roosevelt,
Hamilton in satin and lace,
With a three-cornered hat of feit.
Then carne Monroe, with Justice Hughes,
And Webster, bringing up the rear,
They were all walking past me now,
Yes, all the big-wigs were here.

How in all the days of histořy,
Our fathers did lay down their lives,
So that those wh.o would come after
Would be free as the bird that flies.
I thiiik it was Poor Richard
Who spoke in our defense,
“Don’t look so worried, old Abe,
Our children have got good sense.”
’Twas then I stepped forth boldly,
And speaking from my heart,
I told htm we loved óur country
And were willing to do our part.
But my voice just echoed around me,
Back from the vast space there,
I looked, and thè scene bèfore me
Had faded into the thin air.
But upon thè face of the statue,
That noble piece of art,
Old Abe seemed content to me,
He knows we will do our part.
And we won’t lct you down, old man,
Nor the others who gave their all,
We’ll show them, as you did before us,
We stili have plenty left on thè ball.
—Contributed by Birdie Hllsher
DEFINITELY NOT EQUAL
Just the other day a minister related
the case of a young couple who carne to
hlm*and asked to join his church.
The husband had recently been promoted to a vice presidency in his firm.
So now, they told the minister, they
had to find themselves a new country
club. The one to which they belonged
has as its members people of a lower
degree than vice presidente.
And they also had to find a new
church. Their old one was not in keep-.
ing with their new social Position.
“Is that the only reason you want to
join my church?” asked the minister.
They hemmed and hawcd and tri ed to
teli nini that they' also liked his sermona
much better than those of the pastor of
the other church.
But he didn’t fall for that stufi.
“Isn’t Jesus in your old church?” he
asked.
“Oh, Ile was there all right,” said the
wifc. “But there were too many ‘work
ing people’ in that church and, after all,
her husband was an executive.
“I am sorry,” replied the minister. “All
I can offer you is Jesus Christ, and He
was a carpenter.
“I am afraid my church won’t be
swanky enough for you.”
—Contributed by L. O. H.

February 4, 1953
Dcar Brothers and Sisters:
You are. hereby advised that dui’ing
thè mentii of January, 1953, thè Su
prème Lodge, SPJST, has paid death
benefits due by virtue of certificätes issued to the folfowing deceaseď, brothers
and sisters, to-vvit:
Death Claim No. 5312. Brother Jol. Ja
šek, retired, member of Lodge Pokrok
Jihu, No. 72, dlěd Dee. 4, 1952, at age
77. Admitted Aprii 15, 1911. Certificate
Paid-up 379 for $231.00.
Death Claim No. 5313. Brother Fr.' W.
Dušek, retired, member of Lodge Pokrok
Flatonia No. 103, died Dee. 11, 1952, at
age 77. Admitted Aug. 23, 1897. Certif
icate A-5436 for $100.00.
Death Claim No. 5314. Brother Ernest
T. Vogelpohl, retired, member of Lodge
Vesměrnost No. 68, died Dee. 20, 1952,
at age 59. Admitted March 16, 1938..
Certificate B-2029 for $500.00.
Death Claim.' No. 5315. Brother Anton
Tom Zru’oek, farmer, member of Radecky, No. 109, died Dee. 18, 1952, at age 86.
Admitted Jan. 14, 1906. Certificate A5940 for $1000.00.
Death Claim No. 5316. Sisteř Mamie
Anna Cajka, housewife, member of
Lodge Lodge Bedřich Smetana No. 39,
died Dee. 29, 1952, at age 59. Admitted
May 13, 1936. Certificate B-1565 for
$1000.00.

Death Claim No. 5317. Sister Albina
Dusek, housewife, member of Lodge Če
sky Prapor No. 24, died Jan. 1, 1953, at
age 63. Admitted Oct. 11, 1914. Certificate
A -1500 for $1000.00.
Death Ciani No. 5318. Brother Robert
R. Bubela, Driller helper, member of
Lodge El Campo, No. 50, died Dee. 26,
1952, at age 33. Admitted Nov. 1, 1949.
Certificate C-10371, for $1000.00 DI.
Death Claim No. 5319. Sister Adolfina
As they stood around him in silence,
Zhanel, housewife, member of Lodge
Waiting for him to speak,
Hvězda Miru No. 33, died Jan. 5, 1953,
Abe raised his hands as if in .prayer,
at age 66. Admitted Nov. 14, 1926. Certif
‘Twas then my knees feit weak.
icate B-214 for $1000.00.
He said how glad he was to see
Death Claim No. 5320. Sister Dórothy
SO many of them could attend,
E. Drczd, housewife, member of Lodge
And that the business of the day
Praha No. 29, died Dee. 31, 1952, at age
Was beyond the Constitution’s amend.
21. Admitted Dee. 21, 1944. Certificate
D-1523 for $1000.00.
He carne to the point of the issue,
In a heated argument you can make Death Claim No. 5321. Brother Joseph
Said what he wanted them all to do,
He wanted them to teil the whole world, no more absurd statement than that Ruzieka, farmer, member of Lodge Ja
you know what you are talking about. ro No. 130, died Dee. 29, 1952, at age 67.
What our liberty means to us, too..

Admitted Nov. 12, 1936. Certificate B- S. Klečka, farmer, member of Lodge Ka-,
TWO CZFCII COMPOSERS
1704 for $500.00.
rei Jonáš No. 28, died Jan. 12, 1953, at Bohemia produced two very fameus
Death Claim No. 5322. Brother Jan J. age 40. Admitted Jan. 19, 1937. Certif-, composers, Smetana and Dvořák, and
Šimeček, laborer, member of Lodge Po icate D-327 for $1000.00.
several striking contemoprary figures.
krok Flatonia, No. 103, died Jan. 4, 1953, Death Claim No. 5336. Brother Josef | Smetana (1824-1884) was an energetie
at age 63. Admitted June 16, 1912. Cert Chasak, retired farmer, member of j leader agalnst the domination of Italian
ificate A-5462 for $1000.00.
I*odge Komenský No. 20, died Jan. 6, i opera, organizer of concerts, director cf
Death Claim No. 5323. Brother Alois 1953, at age 73. Admitted July 18, 1920. the most finished chorus in Bohemia,
critic and musical correspondent for
Fillip, farmer, member of Lodge Bratrl! Certificate A-7974 for $1000.00.
Svobody No. 67, died Oct. 17. 1952, atj Death Claim No. 5337. Sister Migoncn-heading journals, pianist, conductor, and
age 79. Admitted Oct. 18, 1908. Certif ne Svadlenak, student, member cf Lodge a composer cf much music which is
icate Paid-up 421 for $320.00.
Praha No. 29, died Jan. 18, 1953 at agejWidely loved. His greatest interest was
Death Claim No. 5324. Sister Minnie 16. Admitted by transfer from Junior i in opera, of which he wrote elght exHorelica, housewife, member of Lodge Department Jan. 9 1951. Certificate C- ampies. The most famous is The BarterPokrok Hcustonu No. 88, died Jan. 1, 10914, for $1000.00.
j C(t Bride, whese exhilarating everture is
1953, at age 45. Admitted May 1, 1951. Death Claim No. 5338. Brother Josef ( known cverywhere. This opera has been
Kurtin, member of Lodge Pokrok Hous- produced on many foreign stages. He v
Certificate B-4125 for $1000.00.
Death (Maini No. 5325. Sister Anna Mi- tonu No. 88. died Jan. 16, 1953, at age 71. accused by some ccmpatriots of Wagnekeska, housewife, member of Lodge Bra Admitted May 16, 1918. Certificate A- rian leanings, but was in intent at least
tři Svornosti No. 60, died Jan. 5, 1953, at 11145 for $500.00.
a Champion of native art. Bpth in his
Death Claim No. 5339. Brother John operas and in other works, Bohemia:
age 79. Admitted April 17, 1911. Certif
icate A-4308 for $1000.00.
J. Urbanovsky. retired, member cf Lodge rhythms arfö melodies abound. He wrote
Death Claim No. 5326. Sister Catherine Novy Tabor No. 17, died Jan. 21, 1953, at a series of Symphonie poems, Mein
Oslica, retired housewife, member of age 74. Admitted Sept. 24, 1902. Certif- Vaterland, celebrating the history and
Lodge Hvězda Miru No. 33, died Dee. cate A-1150 for $1000.00.
the landscape of his country. The best
21, 1952, at age 82. Admitted Aug. 14, Death Claim No. 5340. Brother Frankl known of these is The Moldau, which
1904. Certificate A-10353 for $500.00.
M. Cocek, retired member of Lodge Ja-.pictUres thè rise of this river in two
Death Claim No. 5327. Brother Frank romir No. 54, died Jan. 18, 1953, at age( sparkiing springs and follows its course
Milberger, laborer, meir.ber cf Lodge 80. Admitted Jan. 13, 1907. Certificate i
rcaches Prague.
Praha No. 29, died Jan. 9, 1953, at age A-3685 for $1000.00.
| Antonín Dvořák (1841=1904), of hum52. Admitted Oct. 23, 1934. Certificate Death Claim No. 5341. Sister Vlasta u¡e crigin> displayed precocious talent
B-1176 for $500.00.
Kristoff, member of Lodge Rovnost No.|f0r ¿^e violin, was at length allowed to
Death Claim No. 5328. Brother Jos. Vi- 7, died Jan. 16, 1953, at age 85. Admitted stucjy in Prague, became a member of
tele, farmer, member of Lodge Česky June 11, 1911. Certificate Paid-up 373 smetana’s orchestra, and, while snppcrtPrapor No. 24, died Jan. 14, 1953, at age for $494.00,
ing himself by the greatest efforts, still
58. Admitted Aug. 16, 1914. Certificate To the bereaved relatives of our de- managed to compose incessantly in the
ceased Brothers and Sisters, thè Su largest forms.. . An opera, The King and
A-1364 for $1000.00.
preme
Lodge
SPJST,
expresses
its
heartDeath Claim No. 5329. Brother John
thè Collier, was also successfully proMachac, farmer, member of Lodge Mo felt sympathy.
duced. It earned a small pension for its
J. F. Chupick author who, sending his -works to the
ravan No. 42 died Jan. 7, 1953, at age 71.
Secretary Supreme Lodge, SPJST. Viennese society which granted the pen
Admitted Sept 10. 1910. Certificate A11504 for $500.00.
sion, found in ene of thè judges, Johan
Death Claim No. 5330. Brother Frank WHAT A DIFFERENCE A WORD MAKES nes Brahms, an interested and helpřui
J. Janečka, farmer, member of Lodge There’s a World o£ difference in choos- “ « ’<*■ Soon he received from Simrock
Prapor Svobody No. 8, died Jan. 1, 1953, ing the right word and thè word that is (Brahm’s publisher) a comimssion for a
at age 76. Admitted Jan. 14, 1917.
almoat right. For example, yon can call senes 0[ slav°™ Da"ces tor P,‘an0 d“ 1Certificate 12015 for $1000.00.
a woman a kitten, blít not a cat. . . You! These Pecama alinosi as popu ar as the
Death Claim No. 5331. Dr. Paul Beck- can call her a mouse, but not a rat. You Hunganan Dances of Brahms It is part
tnan, physician, member of Lodge Po- ean get by with calling her a chicken.i 'Y t°
rtv.d feel.ng for his comrtrys
kroK Piumu No. 64 died Jan. 13, 1953, at but not a hen-a duck, but not a goose. ‘>a" « rhytms that his larger compos.age 82. Admitted July 1, 1912. Certificate
Ycu’ll please her by calling her a vision, tions owe their success.
A-5075 for $1000.00.
Death Claim No. 5332. Brother Louis. blit beware of calling her a sight.
Velice útlocitná.
Pavelka, Merchant, member of Lodge |
Hvězda Texasu No. 47, died Jan. 14, Not the same: Kind Lady: “Why are Stěžovala si Mařka: Ale milá soused
1953, at age 60. Admitted Nov. 2, 1930. ycu crying, little boy?”
ko! Po mně přechází vždycky mráz, když
Little
Boy:
“My
dog
is
dead.”
Certificate C-1344 for $1000.00.
čtu o nějaké vraždě, i když se něco po
Death Claim No. 5333. Brother Wm. Kind Lady: “There, there. My grand- dobného nepřihodilo mně.
Mares, retired, member of Lodge Cesky' father died last week, and I’m not cry
Prapor No. 24. died Jan. 19, 1953, at age ' ing.”
Bylo to něco ještě horšího.
77. Admitted Aprii 14, 1902. Certificate Little Boy: “Yes, but you didn’t raisc
Matka: Pro všechno na světě! Ty ho
him from a pup.”—Wheeling.
A-1463 for $1000.00.
chu, ty už jsi se zase pral? Teď abych ti
Death Claim No. 5334. Brother F. V.|
Habernal, salesman, member cf Lodge Like a mistreated horše who finally koupila zase nové kalhoty. To jistě jsi se
Náckem Buňatovým!
Dubina No. 12, died Jan. 2, 1953, at age accepts his beating quíetly, we háve be-j Pra^ s
73. Admitted March 10, 1901. Certificate come accustomed to giving up a good| Vašík: Ale maminko, to nic není! Já
part of our income in taxes both direct myslím, že paní Buñatová si bude muset
A-9236 for $1000.00.
‘ koupit nového Nácka!
Death Claim No. 5335. Brother William and indirect.

¡nteresting Facts and Curious Happenings
EVEREST CONSIDERED NOT ONLY
LOFTIEST BUT ONE OF MOST
MYSTERIOUS MOUNTAINS
What man has succeeded through
music, painting, architecture and ma
chines, Nature has done on a grand scale
in forming its mountains of which Eve
rest is a ventatale Apollo of them all.
This lofty summit is relatively free from
snow and is buffeted continually by
shrieking winds that have thè force of
hurricane violence. Some mountain
climbers have been fortunate enough to
scale it at least some height, and have
been in a Position to examine it through
powerful binoculars and telescopes. What
they have seen has remained indelibly
imprinted upon the retina of their eyes.
It seems, from their description, that this
giant that towers above the clouds is
formed of giant slabs of tilted limestone,
estimated at being fifty feet thick, laid
down by Nature some tens of millions of
years ago in what is known as the Tethyan Sea which almost bisected the con tinent of Asia. It has a silent majesty
about it that is almost a sermon and is
often called the Incomparable and' Su
preme. To the Tibetans it is known as
“Chorno Lungma”, the Goddess Mother of
the World. It was known merely as Peak
XV, before Sir Andrew Waugh, surveyor
general, named it after his eminent predecessor, Sir George Everest.
MOUNT WASHINGTON ONCE ONLY
POINT OF LAND THAT EMERGED
ABOVE CONTINENTAL 1CECAP
According to geologists Mount Wash
ington in the White Mountains was a
very striking spectaclc more than twenty
thousand years ago, even if it is re
gradecí today as one of the most beautiful
mountains. It is believed that it was the
only point of land in the entire vicinity
which then emerged above the continen
tal icecap, which spread over three million square miles of the continent of
North America. If one was living at that
time and climbed the lofty summit, he
coiild survey thè land in every direction
which was a huge ocean of jaggcd, slippery ice that reached as far as the eye
could sec, a vcritable frozen mask, loncly,
awe-inspiring, swept by chilling winds.
THE STAGE COACH EMPIRE
Wells Fargo was known ror its specialty
of transporting gold from mining distriets
and in 1858 alone, it handled more than
$58,000,000 ín gold bullion on its Califor
nia lines which were among the most
dangerous. In the course of the daring
tiips thè stage coach riders and messen-

(BY JAROSLAV F. CHMELICEK)
gers knew the meaning of violence and
sudden death. They v/ent through Indian
raids, robberies, thirst, blizzards, and
fought the United States Government for
the privilege of carrying the mails and
their shot-gun messengers, making them
an organization that was known as the
“stage coach empire”, that became a
legend of the epic West of yesterday.
TOMATOES PROTECTÍWG SOLDIERS
Cayned tomatoes during World War I
were used in great quantities and to
them is attributed the fact that our
American soldicrs were the only fight
ing men that were net subjected to an
attack cf scurvy, the disease which
comes abopt from the lack of vitamin
C in the diet.

ple were present in the auditorium,
among them the composer of thè score.
They were watching a dramatic scene,
in which Francés Doble was doing a
routine which was similar to Pavlova’s
“The Swan.” When she appeared the
spectators noticed she appeared smaller, and almost an imago of the great
Pavlova. As she went through thè routine
of the dance, each rneve, gesture, toss
of the head was that of the dead art
ist. Not only that, but thè ballerina,
went through paces which were different
from thè script and those present were
convinced that it was Pavlova’s dance
from thè beginning to thè end, especially when near thè end, as a climax, the
transfigured ballerina, pirouetted three
times, gracefully like a swan pii one
point. This was a feat which wa,s characteristic of Pavlova and something
which the ballerina doing the part could
not do. After the completion of thè
dance, Francés Doble had no recollection ( of having gone through such a
routine, in fact, considered her perform
ance peor, having as an excuse that her
mind suddenly went totally blank.

OLDEST KNOWN RECORD OF MAN’S
CONQUEST OF A MAJOR MOUNTAIN
SUMMIT
A Captain in the arrny of thè bold and
adventurous Corte/., named Diego de
Ortez, climbed the Popocatapetl summit,
which raises up to 17,887 feet, in quest
of precious sulphur which was badly
needed to replenlsh the Spaniard’s rapSOMETHING TO TIIINK ABOUT
idly diminishing supply of gunpowder.
It is recorded that this daring officers If you were a castaway on a desert is
feat is the earliest cn record in thè land, you’d have little use for an insurworid of the conquest of one of the ma ance agent or broker . . . or Insurance.
But for most of us life is not so simple.
jor mountain heights.
Our civilization is so complex that the
THE OLDEST BIBLE IN PRINT
protection of property, both for individ
The Gultenberg Bible is probably the uáis and for industries, lias become a
most sought after book by collettori. major problém.
x
Tliere afe 46 known copies of the orig Of course Insurance is the over-all
inai, and some of these are mere frag answer. But what kind of insürance, in
menta
what amounts and through what Compa
OUR NATION IS REALLY MATCH nies? What about such technicalities as
CONSCIOUS
coinsurance, división of risk, and the
More than five trillion matches are thousand and oue legai details that
produced in varioivs parts of the worid make policies dependable and binding
year after year, and our own United contracts.
States not only makes but uses one cut These are important points. That’s
of every ten!
why the compelent insurance agent or
broker is most ecrtainly “worth his salt.”
A MINIATURE FROM THE WORLD OF
Ile is an independent business man and
BALLET
The great Pavlova, who became u Sen the cosi of his Service is included in thè
sation in ballet, bceame interested in Insurance premium. That is no more for
this art evcr silice she witnessed her the best Service and the most skilled exfirst performance as a small child. She perience. Because he is not limited to any
gave ballet her life and established her- one company, he cah select the policies
self among the greatest performers. and Companies that best suit your needs,
Several months after her death, which adápting each policy to your particular
was mourned by her many friends every- Situation. He also assists you in case of
where, “The Snowbird” ballet which she loss, and provides a technical knowledge
is said to have inspired carne into its that is invaluable in obtaining the
final stages of. rehearsal. Finally, when maximum protection at the minimum
L. O. Hosek.
the last one was’ heralded in, several peo- cost.

THE HUMOROUS SIDE OF LINCOLN
There is no known portrait or Photo
(By Richard Hanser)
horse was lazy, but oxi one occaslon he
graph of Abraham Lincoln smiliing. For
rushed across the field so fast that I,
most of the present generation, he is ¡tort whenever he needed one.
with my long legs, could scarcely keep
j
When
he
entered
the
national
arena
the brocding, melancholy figure of the
pace with him. On reaching thè end of
cf
the
Lincoln-Douglas
debates,
his
inexLincon Memorial. Thousands who today
thè furrow I found an enormous chinstand in reverence before that somber haustible humor became a politicai as- fly fastened upon him and knocked it
statue wouid, perhaps, be surprised to set that helped him score off his Op off. My brother asked me why I did it.
learn that his contemporaries charged ponent and won him support.
‘That fly,” he said, ‘was all that made
Lincoln with unseemly levity in office. In one debate Douglas referred to the the horse go!’
It now seems almost sacrilegious that the fact that, in his youth, he had learned “Now, if Mr.--------- has a presidential
world once regarded him, in the words the cooperage trade from his father. chin-fly biting him, I’m not going to
of London’s Saturday Review, as “not Lincoln turned this information into a knock it off. I’ll only hope that it will
only the First Magistrate but the Chief thrirst that clung to Douglas the rest make his department go.”
of his days. “I was not aware until now,”
Joker of the land.”
said Lincoln, “that Mr. Douglas’ father Lincoln rarely missed an opportunity
Yet his gaunt, towering figure, ciad was a cocper. I am certain that he was to inject comic relief when embarrassin a flapping flannel nightgown, used a very good one, for (here Lincoln bowed ment threatened. Once, in the corridors
to stalk through the White House at toward Douglas) he produced one of the of the War Department, a young officer
midnight seeking someone still awake best whisky casks I have ever seen.”
hurrying to deliver important dispatto share a funny story he had just read. Douglas in return tried to make cap ches rushed headlong into tl& President,
“The neigh of a wild horse on his na ital out of the fact that Lincoln sold alrncst knocking him over. Seeing whom
tive prairie,” we are told, “was not whisky at a grocery store he once kept. he had ctashed into, the officer cried
more undisguised and hearty than Lin- “What Mr. Douglas has said,” replied in dismay, “A thousand pardons!”
coln’s laugh.”
Lincoln, “is true enough. I did keep «
“One’s enough,” Lincoln replied. “I
He prefaced the most momentous de- grocery and I did seil whisky. But I rethe whole army could Charge like
icision of his life—perhaps the most member in those days that Mr. Douglas wish
momentous in all American history — was one of my best customers. I can also that.”
by reading a comedy skit to his Cabinet. say this: I have since left my side of the A foreign diplomat upbraided Lincoln
Humor was his bulwark against the bit counter, while Mr. Douglas sticks to his.” for intimating that a certain Greek his
ter and bloody disasters cf the Civil Another time Douglas called Lincoln tory was boring. “Thè* author of that
War.
“a two-faced man.” When Lincoln got history. Mr. President, is one of the proThe story he enjoyed most telling up to reply he turned toward Douglas foundest scholars of the age. Indeed, it
about himself involved two Quaker ladies and smiled. “I leave it to my audience/’ may be doubted whether any man of
discussing the outcome of the War be- he said; “if I had another face, do ycu our generation has plunged more deeply into the sacred fount of learning.”
think I wouid wear this one?”
tween the States.
“I think Jefferson Davis will succeed,” When Lincoln reached the White “Or come up drier,” quipped Lincoln.
said the first, “because Jefferson is a House he was driven almost to distrac- His reservoir of stories helped Lincoln
tion by the hordes of job-seekers. He stay serene under the public abúse to
praying man.”
“And so is Abraham a praying man,” found that" a jcke or a comical remark which he was oftcn subjected. When an
was the only possible defense. One day old Springfield friend asked him how it
said the second.
“Yes, but the Lord will think Abraham when confrcnted with a veritable army feit to be President of the United States,
of hopefuls, he told them a story which he replied: “You have heard about the
is joking.”
man who was tarred and feathered and
Lincoln first made a ñame for himself he hoped wouid discourage them.
as a lawyer, but what brought him fame “An old king went hunting and met ridden out of town on a rail? Well, when
a
farmer who told him it was going to a man in the crowd asked him how he
throughout the Eighth Judicial Circuit
liked
it, he replied, Tf it wasn’t for the
of Illinois was not so much his skill in rain. The king’s astrologer insisted that
the courtroom as his jokes and stories. the farmer was mistaken. Scon there- honor of the thing, I’d mu-ch rather
Judge David Davis, before whom he after the heavens opened and the en- walk.’ ”
tried hutndreds of cases (and whom tire party got soaked. The king had the There were many who mistook Lin
Lincoln himself later named to the U. S. astrologer’s head cut off and offered coln’s joking for callousness, especially
Supreme Court), was one cf the most the farmer the Position.
when the jokes continued to flow in the
appreciative ^conncisseurs of Lincoln’s “ ‘But,’ protcstcd the farmer, ‘it’s my most tragic days of the War. The hosjackass who teils the weather. He laysj tile press and his politicai Opponent«
wlt.
Whenevcr proceedings got tedious back his ears when it’s going to rain.’ hung the epithet of “buffoon” on him.
Judge Davis wouid whcedle Lincoln into “The king then 'made the jackass his But those who knew him understoqd
livening things up. Confronted one day court astrologer. Since then every jack that his humor was a dike which served
with a long bill in Chancery drawn up by ass in the world has wanted an office.” to hold back the darkness that threat
an unusually slow attorney, the Judge When Lincoln learned that a Cabinet ened to engulf him.
held it up. “Astounding, ain’t it, eh, Lin member was secretly working for the
presidential nomination despite the fact Oh Septèmbebr 22, 1862, the War Cab
coln?” he called out.
“It’s like the lazy preacher that used that Lincoln himself planned to run inet was peremptorily summoned to the
to write long sermons,” Abe drawled. again, there was an apt yarn for that White House for a special session. “Tilg
President hardly noticed me as I carne
“He got to writin’ and was too lazy to Situation, too.
“My brother and I,” Lincoln said, in,” Secretary of War Stanton wrote
stop!”
Lincoln’s wit could generally be coun- “were once plowlng coni, I driving the later. “He was reading a book which
tod on to provide him with an adroit re- horse and he holding thè plow. The seemed to amuse him. Finally he turned

Wednesťay, Februaf? 11, 1953.
to us and sald: 'Gentiemen, did you There was a half-witted boy in thè fam- inet — Albert Pali — had been pardened
aver reaci anything of Artemus Ward?” ily cnlled Jake. Always afterward whon from přison so that he could die at
The President then read alovvd a now- the fanrily had greens thè old man heme.
forgotten rklt ealted “Hlgh-Handed Out would say, ‘Now, afore v/e risk these “The greatest ‘bear’ in Wall Street —
greens, let’s try ’em on Jake. If he Jesse Livermore — had died a suicide.
rage at Utica."
Slanton was furions, and considerad Stands ’em, we’re all righi.’ Just so with “The head of thè greatest monopoly
getting up and leaving. "It seemed to me. As long as this irnaglnary assassin :— Ivar Kreuger — had died a suicide.
ine iike buffonory.” he sald. But the continúes to exercise himseìf on ethers, “The president of thè Bank of Inter
President read on, very dellborately, and 7. can stand it.”
national Settlements — I-eon Fraser —
at thè end lauyhed henttily. Tiren he Il was thè last story, and the only had dieci a suicide.
one that was noi; apt. Booth’s derringer
snid:
"AU of these men learned the art of
“Gentlemcn, why don’t you laugh? was alvoady loaded and primed.
—Condensed from The Lion. making money, but not one cf them
.With the feaiTul straIn that is upen me
learned how to live.”
night and day, H I dici not laugh I
.'■houkl die, and you need Uris medicine
THE ART OF I.IVINO
In this artìcle an unknown author has
ns hiuch as 1 do.”
Then Lincoln reached into Iris tali One of our SPJST members has sent prihtod a great lesson for us all. The
hat on tho tablo beforc him ... Uris nre a clipping that has passed from impertant thing in living is to team how
was his favorite iiling place for import hand to hand. Evidently, the member to live. Living is an art. and each of us
ant docuinents — und pullod out a páper didn’t know that tire same artìcle was must master for hlmself the art o£* liv
from. whìch he read. It was the Eman published in thè Vestirik shortly after ing.
cipa tion . Proclamatici!. Stauten was I was placed in Charge of tire Engllsh And we betterklärt to learn tho art
cverwlrelnted. He got un. look Linc\hi sectlon. Other members probably ever- of living—and start it ncw. Tomorrow
by the hand, and said: “Mr. President, looked the article at that time. At any may be too late, ff you hàven’t mastered
if reading a chapter of Artemus Ward rate, what the article has to say can be the art of living, all you hold dear may
is a prelude to such a deed as this, the read by anyone—even twice. It reads: come tumbling down about you. That’s
book slrould be filed among the archives “lir 1928, a very important meeting the reason there is so much of unof the nailon and the author cano:»- was held at the Edgewater Beach Hotel happiness in the world today, so much
izecl!”
in Chicago. Attending this meeting were misunderstanding, so many heartaches.
But the grinding, corrodtng buvden some of the worlďs most successful
The person who has mastered thè art
which Lincoln bore every waking hour financiers. Those present includerò:
of living has faith, has broader outlook
took its teli of soul and spirit. Almost
inrperceptibly Iris nranner and dispcsi- “The president of the largest indepen- on life, has maturity of mìnd. He knows
dent
Steel
company;
that no matter what hapens, everything
, tioir changed. “He continued always thè
same kintìly, genial and cordial spirit he “The president of the largest utility still lies before him.
lrad boen at first,” John Hay teils us, company;
“but thè boisterous laughter became less “The greatest whcat speculator;
“The president cf thè New York Stock The aged coivple was celebrating their
freqivonl, year by year ”
golden wedding.
Yet at the very last, in a most orni- Exchange;
ìroiis moment, his fund of beloved stor- “A member of thè Presidente cabinet; “I understand you brought up seven
children cn seven dollars a week, Mr.
ìes did not fail him. Ile had a final cne “The greatest bear in Wall Street;
to teli — abolii, tho pcrtent oí Iris own “The head of tire worlďs greatest mon Henry,” marveled a newspaper reporter.
opoly;
death.
“Not so loud,” whispered the old man
Ward Hill Lamon, Lincoln’s friend and “The president cf the Bank of Inter anxiously. “I always told my wife I got
only $6.50 a week.”
. fellow Circuit rider, teils in his Recollec- national Settlements.
“Certainly
we
must
admit
that
here
tions of Abraham Lincoln abolii a dream
Lincoln had shortly before his dcatlr. He was gathered a group of the worlďs
heard scunds of mourning iir the White most successful men. At least, these When a little man has a lot of power
House and. lcoking for thè cause, en- were irren who thought they found the he doesn’t know anything to do with it
tered the East Roonr where he saw a secret of making money. Thirty years except to beecme a little tyrant.
later; this is what had happened to each
coffin.
“Who is dead?” he asked.
“The president of the largest indepen BROTHERS and SISTERS, we want
“Tire President,” was the answer.
dent Steel company—Charles Schwab— you to háve your Vestnik. When you
“He was killed by an assassin.”
have a change in address, please send
Lincoln recounted this drama to lrad died a bankrupt and lived on bor- your change of address to thè Supreme
Lamon and Mvs. Lincoln, both'of whom rowed money for 5 years befere his Lodge SPJST, Fayetteville, Texas. Don’
death.
were deeply disturberò by it. He tried to
forget to fili it out like this:
dispell theìr apprehensicn “with a sh?w “The president of the greatest utili
ty copany — Samuel Instili—had died a I have a new address 1
of piayful Immer.”
fugitive from justice and penniless in a
“Don’t you sec how it will turn out?” foreign land.
NAME _______________________
he said. “In this dream it was not me, “The greátest wheat speculator — Ar
but some othev fellow, Ural was killed.” thur Civtten — had died abroad, insol OLD ADDRESS ___ ______ ..______ _
And now, as always, carne the story: vent.
LODGE ___________ 1__________
“This reminds me of an old farmer in “The president of thè New York Stock
Illinois whose famiiy was irrade dnnger- Exchange — Richard Whitney — had NEW ADDRESS_________________
ously sick by eating greens. Some poi- served a term in Sing Siirg penitentiary. Mail to: SUPREME LODGE SPJST
soROus herb had got into thè mess. “The member of thè Presidente Cab— FAYETTEVILLE. TEXAS
(da)

Pravidla řádu Pokrok Houstonu číslo 88.
ZALOŽENÉHO V HOUSTONU, TEXAS ležitostí a opatrování majetku téhož,
V ROKU 1910.
provádění všech spolkových a řádových
Naposled opravené ve výroční schůzi 14. záležitostí a usnesení členů řádu ve schů
prosince 1952 a v platnosti od
zích a hájení řádových práv jsou voleni
14. prosince 1952.
následující úředníci a výbory:
Hlava I. — Účel řádu.
Úředníci
Článek 1. Všemožně se'snažit! a pe- Předseda, místopředseda, tajemník, účovati o rozmnožení členstva řádu, a při- četní, pokladník a průvodce.
člňovati se o spustředění všech krajanů !:
Výbory
a jich dítek v Houstonu žijících v řádové 1. Správní čili majetkový výbor.
místnosti. Zvláštní zřetel budiž věnován 2. Účetní výbor.
jejich dítkám.
3. Resoluční výbor.
Článek 2. Pomáhat! udržovat! soulad 4. Nemocenský výbor.
mezi krajany a jejičh přáteli a mezi naši 5. Výbor na určení odměn úředníkům
rodnou mládeži v Houstonu a okolí, a
a výborům.
všemožně jim vycházeti vstříc. Podporo 6. Nominační výbor.
vat! spolky a učiliště spojené s národní 7. Výbor domácích pravidel.
výchvou a každé národní hnutí.
8. Další výbory, včetmo 3členný vyše
Hlava II. — Schůze.
třující výbor zvolí si členstvo dle
potřeby.
Článek 1.
(a) Pravidelné schůze, řádu jsou koná
Článek 2. Řádoví úředníci a výbory
ny jednou měsíčně a to vždy dru jsou voleni ve výroční schůzi na dobu
hou neděli v měsíci, začínající o 2. jednoho roku, kromě těch, jež si členstvo
hodině odpoledne. Změna času mů v pravidelné schůzi pro určité případy
že býti provedena usnesením člen ustanoví nebo řádovému předsedovi jmestva ve výroční schůzi.
novati přenechá.
(b) Veškeré jednání v pravidelné schů
Článek 3. Úředníci a výbory obdrží za
zi se koná v řeči anglické; avšak je své služby odměnu, na niž se členstvo ve
výsadou každého Člena mluviti buď výroční schůzi před volbou usnese.
česky nebo anglicky, jak stanoveno Hlava IV. — Volby úředníků..
v článku 3 ve stanovách SPJST. Ú- Článek 1. Úředníci řádu jsou voleni
ředníci musejí ovládati řeč českou i dle stanov Hlavní úřadovny.
anglickou, jak předepsáno v Hlavě Článek 2. Při navrhování členů do
V, článcích 1, 2, 3 a 4.
úřadů budiž přihlíženo k tomu, by nebyl
k zastávání jich volen neschopný člen.
Článek 2.
(a) Mimořádná schůze může býti svo Člen do úřadu navrhovaný musí býti nej
lána, usnese-li sc na ni členstvo v méně jeden rok činným členem řádu a
navštíviti 50% pravidelných schůzí řádo
pravidelné schůzi.
(b) V případě nutnosti může předseda vých. Rovněž ,není volitelným do úřadu
prostřednictvím tajemníka mimo řádu člen suspendovaný pro jakoukoliv
příčinu, neb na něhož byla u řádu podá
řádnou schůzi svolati.
(c) Jestliže si členstvo přeje svolání mi na vážná stížnost pro osobní záležitosti.
mořádné schůze v období mezi pra Členové mají rovněž hleděti, by výbory
videlnou schůzi, musí žádost nejmé byly voleny z osvědčených členů a do
ně 50 členy opatřena býti a poslána brých řádových pracovníků.
tajemníku k vyřízení. Z těchto 50 Článek 3. Je-li člen zvolen úředníkem
členů, kteří sì přejí svolání mimo řádu, není oprávněn být zvolen do jiné
řádné schůze, musí se nejméně 25 ho úřadu neb výboru, který je placený,
členů této schůze súčastniti. V žá vyjímaje pokladníka řádu, který jest
dosti budiž písemně udáno, za ja rovněž členem a pokladníkem správního
kým účelem má býti schůze svolána. výboru.
(d) Na mimořádné schůzi nebúdiž o ni Hlava V. — Povinnosti a schopnosti účem jiném jednáno nežli o předmě
řcclníku.
tu účele svolání schůze, o čemž má 1. Předseda: Viz článek čís. 143 Hlav
tajemník členstvo uvědomit! písem ních Stanov. Kromě toho přijímá peníze
ně.
od zábavního výboru za vstupné a z ná
Článek 3. Výroční schůze řádová ko levny, a od jiných výborů, jež pak předá
nána jest v prosinci, a má býti nejméně vá správnímu výboru každý.pátek v jeho
dva týdny předem oznámena ve spolko schůzi. Předseda řádu má býti schopen
vém orgánu. Datum a hodina zahájení ovládati českou i anglickou řeč.
výroční schůze určeny jsou usnesením 2. Místopředseda: Viz článek 144 Hlav
členstva v předcházející pravidelné listo ních Stanov. Mimo toho na požádání
padové schůzi.
bratra předsedy zastupuje jej ve všech
Hlava III. — Řádoví úředníci a výbory. záležitostech týkajících se řádového ma
Článek 1. K vyřizování řádových zá- jetku a jiných záležitostí. Místopředseda

má býti schopen ovládati českou i angli
ckou řeč.
3. Tajemník: Viz článek 145 a 14G
Hlavních Stanov. Tajemník má býti
schopen ovládati českou i anglickou řeč.
4. Účetní: Viz článek 147 Hlavních
Stanov. Účetní má býti schopen ovládati
českou i anglickou řeč.
5. Pokladník: Viz článek 148 Hlavních
Stanov.
6. Průvodčí: Viz článek 148 Hlavních
Stanov. Průvodčí vypomáhá při uvádění
nových členů a nových úředníků, a ve
všech případech na požádání předsedy
jest tomuto nápomocen.
Hlava VI.
Řádové výboiy.
1. Správní výbor sestává z patnácti
členů a volený členy řádu. Řfdový po
kladník je rovněž členem a pokladníkem
správního výboru.
2. účetní výbor sestává ze tří členů a
volený členstvem řádu, anebo jmenovaný
předsedou a místopředsedou.
3. Resoluční výbor, tříčlenný, jmeno
vaný. předsedou a místopředsedou.
4. Nemocenský výbor, tříčlenný, jme
novaný předsedou a místopředsedou.
5. Výbor na určení odměn úředníkům
a výborům sestává z pěti členů a je utvo
řen následovně: předseda výboru správ
ního, předseda výboru účetního a doda
teční tři členi, kteří navštívili 50% řádo
vých schůzí, zvolení členy.
6. Nominační výbor sestává ze tří čle
nů, zvolených členy řádu ve schůzi ko
nané v měsíci září, ale tento výbor jen
dle přání členstva.
7. Výbor domácích pravidel sestává z
pěti členů volených řádem nebo jmeno
vaných předsedou a místopředsedou.
Hlava VII. — Povinnosti řádových výČlánek 1. Správní výbor řídí se dle
následujících pravidel: Má konati své
pravidelné schůze každý pátek v 8 hodin
večer. Žádný člen správního výbor nesmí
vynechati 3 po sobě následující sfchůze
bez podstatné příčiny a omluvy. Přijímá
všechny příjmy plynoucí a z užívání a zá
bav v řádové budově pořádaných. Má na
starosti opravy majetku a řádové budo
vy, ustanovení domovníka dle potřeby,
což oznámí a předloží členstvu ku schvá
lení v nejbližší řádové schůzi. Pronajímá
místnosti v řádové budově za poplatek
dle usnesení ve své schůzi. Nemá však
práva pronajímati místnosti řádové bu
dovy jednotlivcům pro jejich osobní zisk.
Má dbáti, aby všechny povinnosti a účty
byly včas zaplaceny a podává o své čin
nosti zprávu v každé pravidelné řádové
schůzi. Jmenuje ze svého středu dva čle
ny mající právo volného vstupu do kte
rékoliv místnosti řádu kdykoliv, i v čase
zábavy.

Správní výbor volí Tie svého středu ná potřeby změn, odporuěí změny v příští Štva obsažnou knihovnu poučné a vzdě
sledující úředníky: Předsedu, tajemníka výroční schůzi, avšak upozorní členy pře-, lávací četby, ze které si členové mohou
a účetního. Pokladník je řádový. Rovněž dem o zamýšlených změnách a dodat- !vypůjčiti knihy na dobu 30 dní zdarma.
volí, pokud možno ze svého středu, ná cích.
¡Není-li půjčena četba do oné doby vrá
sledující podvýbory:
Hlava Vlil. —- Povinnosti členů.
!cena, má býti požadován od stanoveného
Článek 1. Povinnosti každého člena1času poplatek jednoho centu denně za
(a) zábavní výbor
budiž řádové schůze pravidelné navšté-1 každou vypůjčenou knihu až do doby je
(b) ředitele nálevny
jího vrácení.
vovati.
(c) ředitelku kuchyně
Článek 2. Každý člen jest povinnen j Správce knihovny má vésti přesně se
Cd) ředitele šatny
odváděti do řádové pokladny měsíční po znam všech knih jsoucích v řádové kni
(e) ředitele kulečníku a her
platek, jehož výše je stanovena buď ve (hovně. Zanáší do knihy k tomu účelu ur
(f) hřbitovní výbor
výroční schůzi neb v mimořádné schůzi, čené jméno člena a název vypůjčené kni
Jakákoliv žádost nebo peyce, podané jak bude kázati potřeba řádu ku krytí hy, jakož i dobu vypůjčení a vrácení.
řádu o dobročinný příspěvek nebo pod řádových výloh. Člen Dětského odboru !Rovněž přijímá a zanáší do 'knihy po
poru, musí býti nejprve podána správní přestoupivší lß. rok svého věku, podléhá ' platky od členů za prošlou lhůtu vypůj
mu výboru. Tento výbor má ve své nej- stejným řádovým pravidlům jako každý ¡čených knih.
¿
bližší týdenní schůzi projednali všechny, jiný člen.
| Těchto poplatků má býti použito k za
žádosti a návrhy, bedlivě je uvážiti, a vy- ! Článek 3. Povinností každého člena koupení knih. Od. členů knihy sì vypůj
šetřiti, zdali jest oprávněn k nějaké od jest v případě potřeby a na požádání po- čivších se požaduje, aby šetrně s nimi za
měně. Správní výbor s ohledem na fi- ¡ skytnout! svou pomoc při řádových pod- j cházeli a aby je navrátili v tom $tavu
nanční stav řádu jest povinnen učinili nicích a zábavách.
| jak byly vypůjčeny. Ztratí-li člen knihu
zprávu a sděliti své odporučení ohledně Článek 4. Povinností členů jest na- z řádové knihovny vypůjčenou, je povi
daru do příští měsíční řádové schůze ku vštěvovati dle možnosti nemocné bratry J nen ji zaplatiti neb novou zakoupiti.
schválení neb zamítnutí.
a sestry a vyžaduje-li toho potřeba, téžj
Článek 2. Účetní výbor přehlíží všech- jjim poskytnouti pomoc v domácnosti. V| Předseda řádu jmenuje knihovníka ve
ny knihy úředníků a výborů řádu, jsou- případě úmrtí člena budiž povinností výroční schůzi.
li správně vedeny a podává o tom v kaž členů, jsou-11 o tom včas uvědomění, súhřbitov.
dé pravidelné členské schůzi zprávu. Kni častniti se v co možná největším počtu Řád zajistilŘádový
pro své členy jedno oddě
hy správního výboru musí býti přehlíže jeho pohřbu.
1
zvané “Lodge Pokrok HQjiston No.
ny každý měsíc. V každé pravidelné mě Článek 5. Společenským členem řádu lení,
na hřbitovním pozemku Brookshire
síční schůzi musí výbor podali svou zprá může se státi jen ta osoba, jež z různých] 38”,
Park, dle přání svého členstva.
vu, zahrnuje v to prohlídku účtů v nálev příčin nemůže se státi řádným členem: Memorial
Přáním řádu jest, by jeho členové a kra
ně.
Jednoty a jež je ochotna podrobiti se jané v Houstonu a v blízkém okolí byli
Článek 3. Resoluční výbor vyřizuje re- Hlavními Stanovami vyžadovaným pra sde ukládáni k poslednímu odpočinku.
soluce odporučené řádem a v případě fi vidlům týkajících se členství. Společenský j
nirti člepa řádu zašle příslušnou rosola člen jest povinnen piatiti stanovené řá-1 Jestli kterýkoliv odstavec, věta nebo
Slánek výše uvedených domácích pravi
ci soustrasti jménem řádu k otištění do dovè poplatky jako řádný člen.
del řádu Pokrok Houstonu číslo 88 SPJST
spolkového orgánu.
Hlava IX. — Rozmanitosti.
Článek 4. Nemocenský Výbor: Povin Článek 1. Všechny povinnosti týkající nebyl v souhlasu se stanovami Hlavní únosti tohoto výboru jest, aby měl v pa se členů řádu vztahují se i na členkyně, řadovny SPJST, vyrozumívá se, že tako
měti členy řádu, kteří onemocní, aneb v vyjma, že by slovo členkyně bylo zvláště vý článek pozbývá platnosti.
pádu úmrtí postarati se, aby řádem byl uvedeno.
Stát Texas
zaslán věnec k pohřbu, nepřesahující ce Článek 2. Tato pravidla jsou měnitel
okres Harris
nu deseti dolarů.
ná jen tehdy, usnese-li se členstvo ve vý
Budiž tímto potvrzeno,
5. Výbor na určení odměn úředníků a roční schůzi na nějaké změně těchto
že níže podepsaný výbor na úpravu
výborů prozkoumá koncem roku položky dvoutřetinovou většinou odevzdaných
domácích pravidel řádu Pokrok Housto
celkového příjmu a vydání, a dle svého hlesů.
nějlepšího dobrozdání odporučí odměny Článek 3. V případě nutnosti může nu číslo 88 SPJST, sídlem v Houstonu,
rexas,
potvrzuje tato pravidla jako pře
úředníkům a výborům. Zprávu svou po však členstvo v kterékoliv pravidelné řá
dá ve výroční schůzi.
dové schůži přijati prozatímně dodatky depsaná nařízení pro vedení řádu Po
Článek 6. Nominační výbor: Tento neb změny. Tyto však musí býti předlo krok Houstonu číslo 88, jak výše stano
výbor prozkoumá, kdo by poctivě sloužil ženy členstvu ve výroční schůzi ku veno a jak posledně opraveno ve výroční
schůzi zmíněného řádu Pokrok Houstonu
řádu jako úředník anebo člen řádových schválení.
Výborů. Zároveň aby tento výbor se pře Článek 4. Tato pravidla a povinnosti nslo 88 dne 14. prosince 1952; a dále po
svědčil, že člen schválený pro úřad je řádných členů nevztahují se na členy tvrzuje, že tato pravidla a nařízení byla
schopný a ochoten úřad zastoupit. Výbor společenské, pouze chtěli-li by ochotně a přijata hlasováním členů řádu Pokrok
Houstonu číslo 88 SPJST v pravidelné
ožnánií členstvu v listopadové schůzi dobrovolně působiti.
výroční schůzi dne 14. prosince 1952.
jména členů, které odporučují bez deba
Dramatický Kroužek Hlahol
ty, a znovu podá zprávu ve výroční schů
Kroužek Hlahol podléhá pravidlům řá
Na důkaz plaitnosti přikládáme své
zi. Avšak každý přítomný člen ve schůzi du a spolupracuje se zábavním výborem. podpisy dne 7. ledna 1953.
má stále právo podali svoje nominační Stará se o programy českých i anglických
návrhy jak si přeje. V případu že by člen divadel a také o programy k různým o- Rudy Šefčík, předseda
tohoto výboru byl nominovaný, není žá slavám. Kroužek Hlahol má své schůze
Alfred Hilsher, tajemník
dáno, aby resignoval z výboru.
dle dohody a volí své režiséry ze svého
Článek 7. Výbor domácích pravidel: středu. Podává své zprávy v řádových
John J. Bravenec
Povinností tohoto výboru jest, aby nej schůzích.
Elo Drawe
méně šest měsíců před výroční schůzi
Řádová knihovna
Ed. Kadleček
prozkoumal domácí pravidla, a v případu Řád zařídil pro vzdělání svého členFrancés Olexová.

Ve středu, dne 11. února 1953.
EDUARD MÍČEK :
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Veverka. - Amerika. - ku.“Co že nic, co bandory? Vždyť povídala
MALÝ ČTENÁŘ
Manča, že jí dala Vaše máma kus zajíčka
a že byl tak dobrý?”
Učte mě česky čisti! Lev. - Sedm. - Sedm “I panímámo, to nebyl zajíček — to
bylo kousek kočky; tatíček ji dostal na
PÁTÉ CVIČENÍ.
desát.
Červené hůře. Byly to veverky. Tatíček
ČÁST PRVNÍ.
potkal mysliveckého mládence, a ten nesl
Sedlák sekal,
tři veverky, které zastřelil pro výra;iprosil ho tatíček, aby mu je dal, protože ča
A -á
slyšel, že jsou veverky dobré a
Veverka je v lese. - stokráte
mají chutnější maso než mladý zajíček,
Matka. - Praha. - Ajelikož se živí lískovými oříšky. Mládenec
IJsme v Americe.
je dal a povídal mu, že je to pravda,
dam. - Máma. - Táta. - Přečti s tatínkem nebo* maminkou ně žemujsou
dobré. A tatíček je přinesl domů
kolikrát a správně opiš do sešitu! Správ- a stáhl je, a tak jsme měli dobrý oběd.
A
když
Mančinka k nám přišla, dala ji
a hlasitě vyslovuj! Dívej se pozorně
Rána. - Káva. - Bratr. 'ně
Ina každé slovo! Za krátkou dobu budeš maminka také kousek. Onehdy přinesla
I správně čisti, mluvili i psáti. Přísloví nám máma ze dvora; děvečka par^ správ
Stará bába prala ka praví: S chutí do toho, píil díla hotovo. cové zardousila při krmení slejškami hu
su, i museli ji-zaříznout; paní jí nechtěla
S pozdravem
bát.
STRÝČEK MÍČEK Z AUSTINE i dala ji mamičce, a my jsme měli na
kolik obědů masa, sádla na dlouhý čas.”
Ale panimáma přetrhla děvčeti řeč,
Stáza spadla.
řkouc; “Jdi mi, jdi; fi, až mne zima po
Babička
chází! Mančo, ty bezbožná holko, jestli
(Napsala Božena Němcová)
ini budeš ještě jednou jíst zajíčky u Ku
Mám stará kamna.
(Pokráčovam.)
drnů! Hned se mi jdi umýt; a ať mně
do ruky nebereš.” Takovou vedla pa
Když
Jim
panímáma
naložila
po
buch
Kamarád má bratra. tě, odklidily se za stodolu; tam o ně ba nic
nímáma, vystrkujíc Cilku ze dveří.
bička starost miti nemusela. Tam si há Mančinka plakala, ujišťujíc matku, že
Znám pana Vaváka. zely
míčem, hrály na koně, na barvy a byl zajíček dobrý; panímáma ale pořád
podobné hry prováděly. Čekali tam na ně odplivovala. Přišel pan otec a slyše, Co se
už jedni a ti sami společníci, šest stalo, zatočil pikslou v prstech, řka; “Co
Pan Bláha má psa. vždy
dětí to, jeden menší než druhý, jako pí se durdite, panimámo, kdo ví, po čem
šťaly u varhan. Byly to děti z pazderny děvče bude tlusté. Proti gustu žádný dišZlatá Praha.
nad hospodou. Bývala to totiž pazderna; putát. Kdo ví, jestli já sám se ňékdyž se tam ale flašinetář se ženou a pozvu na dobrou veverku?” ušklíbl se pan
dětmi přistěhoval vystavěl jim hospodský otec.
Stará skála.
chaloupku a měli tam sednici a kuchyň.
jejich chodil po okoli s flašinetem, “S takovou mi zůstaňte za dveřmi, pan
Ta zahrada má malá Otec
matka na ně prala a záplatovala a poděl táto, a přestaňte;» tlachy!” hněvala se
kovala za kousek stravy. Neměli svého panímáma. Pan otec mhouřil očkem a
jmění více než těch šest pandurů, jak jim smál se.
vrata.
pan otec kikal, a trochu té muziky. Na Nejen panímáma, ale více lidi štítilo
vzdor tomu nebylo ani na dětech ani na se od Kudrnovic něco přijmout!, ba vaiti
Pan Král.
flašinetáři a jeho ženě vidět jakou nou je za ruku, a to jedině proto, že jedí ve-r
zi; děti měly tváře jako slabikáře, a mno verky, co by žádný člověk nejedl. Dětem
bylo to ale lhostejno, jestli Ku
Práce kvapná - málo hý den vycházela z pazderny vůně, že se Proškovic
až okolojdoucím laskominy dělaly. Když drnovic chasa měla k obědu paštiky z
pak děti s mastnými a lesklými ústy ven bažantů nebo z vran, jen když přišly
platná.
vyšly, myslili si sousedé: “Co pak to Ku- za stodolu s nimi hrát. Věrně rozdělily
s nimi buchty a co měly, jen aby udělaly
drnovic pekou?’’
e -é
Jednou přišla Mančinka od Kudrnů a jim radost. Cilka, děvče to již desetileté,
vypravovala panímámě, že jí dala Kudr- strčila malému děcku, jež chovat měla,
Otec. - Teta. - Eva. - nová
kus zajíčka, ale že to byla taková kus buchty do ručiček, položila je do trá
dobrota, že to ani vypovčdít nemůže, zro vy a hrála zároveň s druhými, anebo
pletla z lodyh jitrocelových chlapcům če
Sedlák. - Sekera. - Pes. vna
jako mandle.
pice a děvčatům košíčky. Když se vydo- “Zajíce?” myslila sí panímáma; “kde váděly do umdlení, táhlo celé pásmo do
Med. - Led. - Leden. - pak
by ho vzali? snad nechodí pytlačit dvora, a Mančinka zvěstovala mamince,
Kudrna? Ten by si posvítil!”
že mají všecky velikánský hlad. Panímá
Cilka nejstarší děvče Kudrnovic, ma se tomu pranic nedivila a nakrmila
Den. - Ves. - Les. - Sen. naPřišla
táčky. To děvče mělo vždy co chovat, všecky, i ty, jichž úst se štitila. Pan otec
poněvadž měli každý rok maličké. Paní ji ale vždy škádlil, a když se děti přihna
- Tele. - Lék. - Krev. - máma hned se jí ptala: “Co pak jste měli ly, začal: “Já nevím, ňákou tíži mám na
k obědu?”
prsou. Jak pak, Cilko, nemáte doma kou
Petr. - Pavel. - Kámen. dobrého
“I nic — jen.bandory,” odpověděla Cil- sek zajíčka? Mohla bys —”

matky. Já nebo oni!” křičel, neovládaje;
u všech moudrých to se slyší,
se.
I
že víc bláznům přísluší . . .”
Medvědí povaha po tátovi. Heřman šel j Dětem se deklamovánka líbila, rozeza Jorisem. “Přijal je Jarba," tento vy-,sm^ a je. Ale dětský smích ještě nedošvětloval. “Neznal jich a lidí potřeboval, zvonil, když pojednou loď se zachvěla
proto je najal.”
| a všechny její dřevěné klouby zapraštěly.
Román prvního Čecha v Americe
Co dělat? Heřman i kapitán chápali Děti polekaně zbledly, paní Janneta £e
Roberta. Ale podle zákonů Dirk a Jack, přimkla k mužovi,
se ničím neprovinili, když se podíleli na “Gusti, ta Huyterová . . . Viděla na
Rozešli se, rozběhli po prostorách k< upálení odsouzené ženy. Darebáci to jsou. j naší cestě do Maryland« velké neštěrábu, jenž se šinul poměrně bystře pc jistě. Lotroviny — vaše jméno je Dirk stí • • •!”
tlakem vzdutých plachet podél pobřeží Schuiler a hlavatý Jack. Čítáte ke svým Heřman se shovívavě usmíval. “Hra —
New Jersey k Delawarské zátoce. Toho i tu, kterou — jak Heřman si dobře
dále říkala?”
večera se ubírali na tvrdá, úzká lůžka vědomoval — viděla před tolika lety “Že v Marylandu nás čeká erb, zámek
s nedočkavostí lidí, kteří se pořádně
manhattanská Smutná stezka. Lze vás — veliké bohatství . . .”
vyspali po řadu nocí pro shon a vzn
ale postavit před soud teď, kdy démoni “Vidíš, Jannetko — jaké obavy před
ní, které mají konečně za sebou.
se připravují sehráti s “Hudsonským bo “neštěstím”, po němž máme býti nejen
zdrávi, ale i bohatí?”
«
“Hudsonský bobr” se ponořil již hlu brem” mnohem horší hru?
boko do zálivu, když se přimračilo a při
“Teď však budeme miti jiné starosti,”; i<‘Nevhn, nevím, Gusti . . .” N^rekla
bojím”. Neslušelo se to na průhnala bouře. Štěstí, £e je chránily klid chmuřil se kapitán. “Dostaneme novou
nější vody — hůře by bývalo na otevře bouřku. A právě mezi skalami. Musíme! kopníkovu ženu. £ři svém muži se cstatplnými plachtami do zátoky. Budeme ně nikdy nebála.
Objevily se první útesy skal hockami skalními hradbami snad spíše chráněni! Heřman se ale přece zamyslil. Svěřil
j lodi — až na dobytek a své hospodářské
xonských, vyceněné jako zuby bájného ?ž při volných březích.”
ještěra. “Nádherné — krásné!” šumělo Obloha poklesla pod kyklopským bře- ] zařízení — celý svftj majetek. A z toho
menem hruzokrásných mraků, jejichž majetku si nejvíce cení svých nezbytných
palubou.
tvary
se
co
chvíli
měnily.
Tu
se
tměly!
a vzácných měřících nástrojů, svých vě“Jistě krásné,” potvrzoval Heřman dě-'
tem. “Podobá se to Manitcuovým chrá do těžkého černcmodra, tu se stavěly v deckých a kumštýřských potřeb, jež umům Tappanské zátoky na Hudsonu,” obrovité světlošedé hrady a hned zas ložil do dubové skřínky spolu* se vším,
připomínal. A hned vyprávěl: Ve skalách prosvítaly výhružnými sirově žlutými ku- co přípravného již na své příští velké
pudsonu držel mocný Manilou ve vě želi. Tíseň a úzkost padaly na posádku mapě vykonal. Kdyby to měl ztratit, ten
zení vzpurné duchy. Byli ukováni ke ska cestující “Hudsonského bobra.” Koráb, to základ své životní práce, od které zá
lám a beznadějně se lopotili porážením jénž patřil k těm nejlepším lodím ma visela , celá jeho budoucnost, ba samo
ohromných kmenů, z jejich kořenů však teřského manhattanského přístavu, ne- jeho jméno!
Zavolal Roberta Naughtyho a přiká
'e hře živlů nic vice než dětská kor
vyrůstaly hned stromy nové. Duchové úpěli pod touto beznadějnou robotou po ková lodička. Bylo to i mínění bouřňá- zal mu, aby schránku přinesl k němu
věky. Až jednou . . . Hudson vyrazil se ků, jejichž křik se ozýval z mraků o do kajuty. Mladík jen přisvědčil a stateč
ně odcházel. Ve dveřích ještě osvětlil
svými mocnými vodami z jezer. Razil si závod s vodopádem chrlících se vod.
svou strašlivou silou cestu a koryto. Při-; “Do skal, do skal!” hřímal Jan Jarba. jeho sukovitě hranatou postavu odlesk
hnal se i ke skalní kobce duchů a roz Ráhna a stožáry byly obalené jako sinavého blesku, jenž zapadl až do pod
palubí.
bil ji. Zůstaly z ní na paměť jen pře-; housenkami. Plavčíci plnili rozkazy jako
házené útesy a skalní štíty. Rudcši si vojáci při bitvě. Kdož nemohli pomáhat, Jakoby Robert Naughty byl přestu
však stále šeptají, že velký Manitou se uchýlili se do těsného a dusného pod poval práh k zásvětí démonů. Lodní
ještě jednou vrátí. Jednou rukou znovu palubí. Jako by je pojalo temno rakve. čepy praskaly, cáry plachet létaly jako
sevře Hudson do jezer a druhou obnoví \ Heřman dlel u své rodiny. Věnoval se potvorné příšery — všude hotový rej
starý skalní žalář. A zlí duchové zase. ženě a dětem. Jednoroční Juditka ani fantomu. V blescích i tmách vidí mladý
budou spoutáni a neškodném— Hudson fechó nepotřebovala. I nyní byla čilá ja muž obraz své matky mučednice. A ne
se pokoří Manitoyovi a odčiní svoji o- ko šídlo. Hůře bylo s hochy. Vyciťovali pochybně mu na této křižovatce smrti
děs, jenž zahaloval loď, a natahovali přišli do cesty katané jeho matky —
sudnou chybu . . .
Naslouchali sotva dýchajíce. Velebné moldánky. Heřman honem jim předlo Dirk Schuiler a hlavatý Jack. Neboť co
a přemáhající mystérium divokých věků, žil holandskou knížku s bohatými ry dále přišlo, byl úděsný soudný den.
Sotva se Heřman vrátil k rodině, rozkteré až do nedávná, než sem přišel bě tinami. Obrázky hochy upoutaly.
loch, tu tvořilo své dílo, mluvilo k nim “A proč ty, tatíčku, nenosíš takové ťal rachot hromů a vytí vln břitký třesk
při každé nové míli, při paždém záběru límce?” tázal sevKašpárek, ukázav na a vzápětí se lámaly stěny i podlaha ka
juty. Vyvřela zpěněná, syčící voda řeky
“Bobra”. Jakoby však i tuto loď přitla- bohatá bílá okruží skupiny měšťanů.
ěovala ruka jakéhosi mocného démona Heřman si zatím přičesával zmoklé a vrhla se chtivě do všech prostor lodi.
“Hudsonský bobr” praštěl a pukal, drcen
a činila ji napatrnou, slabou kocábkou. kadeře olověným hřebenem.
Se všech stran se na ni tlačily příkré “Proč, dítě?” usmál se. “Proto ťže má živly i svými těžkými stěžni. Ještě jeden
žulové štíty. Přesahovaly výšku i dvou pravdu český básník, když jedné kníž-júder a loď se zdála býti vymrštěna ja
set stop. A nad nimi se mračila zataže-. ce praví:
ko obrovským prakem; vnitřní vody ji
zase opustily a její trup znovu zasténal.
Poctivě se pviodívej,
ná obloha, jež z počátku se zdála milá
pýchy při všem se vystříhej
V temnotách mraků a ve vodopádu deště
a hodně slibovala.
nastal pojednou pevný klid; vzpříčený
Oděvu příliš krátkého,
I Heřman se přimračil. Vyhledal ho
krojem, barvú potvorného,
totiž Robert, bledý a rozčilený. Prý me
trup trčel jako zkamenělý. Zdálo se,
mívali stud milujícím
že jediná vlnka se ho nedotýká, že se
zi mužstvem posádky objevil Dirka
hladina řeky Delaware pod ním propa
nesluší, než snad opicím.
Schuilera a jeho druha Jacka. “Ať je
I o nesmírném okruží,
kapitán hned vylodí!” prosil. “Nemohu
dla.
an se co plot vzhůru ježí,
být s nimi na jedné lodi — s vrahy mé
(Pokračování příště.)
Jaroslav Koudelka:

Pán na české řece

‘•Toto jc naie příležitost", pravi Ella, starší z dvojčat Wierenových. Ella je o deset minut starli

Wigrenova dvojčata vypravují, proč
Southern Select je “dvojnásobně dobré”

Ì

-'rn Select od Panhandlu až po přímoří. Southern Select chce byti dvojnásobné0Jistěže
lidé uslyli o dvojnásobné dobrém Southern Select. Populární Wlgrenovn dvojčata se o to

Slavné tyto dívky účinkovaly v ncjpfcdnějšich chicagských klubech, tclcvisovaly z New
Yorku po c(jlé zemi. . . budou teď účinkovali co poslankyné dobré vůle u dobré přichutl
io celém Texasu pro dvojnásobné dobré Southern Select, Uvidíte Jc na telcvlsi. v noviosti j<^ jeho véhlasná formule o ncjlcpšl

Neměl zlý úmysl se židlí
VÝSTRAHA
Soudce : Co můžete říct nasvou
Mnoho tisíc postiženo
' obranu, že jste rozbil židli o
Jé! ještěrka 1 Koukej
s “3-denní flu”!
hlavu svého souseda?
Český Lékař a Operatér
me, jak se tu pěkně Neobyčejné počasí této zimy Obžalovaný: Pane soudce! To
711 Medical Arts Building
vyhřívá. Ta její vyšívá • jest příčinou, že mnoho tisíců byla pouhá nehoda.
HOUSTON, TEXAS
Soudce:
Nehoda!
Vysvětlete
mi
ná vestička z dykyty, lidí stali se obětí nachlazení, boto!
, * ali#®»)*!
zelená a žlutá, kabátek Ileští svalů a mnohých příznaků, Obžalovaný: Ale pane soudce! Telefon res.: Twinoaks 1222
s hnědými proužky, no. které jsou ve spojení s influen- Já přec neměl v úmyslu rozbít ži Telefon úřadovny: Pres 2553
hezky ses vyfintila. — zou. Zdali trpíte horečkou nebo dli.
Jak mhouří očka z le
sklých smaragdů ! Jak zimnicí, nebo zdali máte pocit
se jí lalůček třese! — nemoci, jest záhodno zavolati va
Být malířem, Vincek šeho lékaře. Zdali můžete odvrá
by jí už vymaloval zpa tit! flu dostáním dostačitelného
odpočinku a zůstání ve vašem do
měti.
mově a udržováním volné stoli
A ccž těhle vrzavých ce. Od roku 1887, tisíce lidí pou
koníčků v létě! Chřestí žívá Trinerovo hořké víno za pří
to na slunci v pokoj činou správné regulace stolice.
Se sborem svých ochotníku tímto čini pozvání široké
ném plese, ale uděláš Trinerovo hořké víno jest správ
krok, jejko! Hejna jich ná
české veřejnosti k divadelnímu představení
kombinace přírodních obdi
vyskočí ,a růžová kři vuhodně
pracujících
kořenů
a
by
délka zahoří. Mezi ni
které přináší správnou, spo
mi tu a tam i velká ko lin,
akci, která přináší víta
bylka zelená. A Vincek lehlivou
si zpomněl, jak za škol nou úlevu od zácpy a všech dal
příznaků této. Vy můžete
ního mládí Anda je ne ších
odpomoci
příznakům influenzy
jednou zapřáhla do ko pro dobu přítomného
nezdravého
čárku, a hatou hi! UHráli se bude
měla jej zrcbit ze su období používáním Trinerova
chých zřidilek, strany hořkého vína. Obstarejte si Tri
sepia pěkně nitkou, ko nerovo dnes a dejte příležitost
léčka ze sítiny, a už tomuto lahodně chutnajícímu lé
ku, přivésti úlevu od zácpy pro
to šlo — hatou hí!
Veselohra ve 3 jednáních — napsal jiří Balda
I nad ohníčkem pa vás. (Poznámka: zdali nemůžete
sáků rád postál. Jaká koupit Trinerovo ve vašem oblí
OSOBY
podívaná! Kouř. si tan beném obchodě, zašlete $1.50 spo
čí na jedné noze v le lu s vaším jménem vašeho ob
Vendelín Zadina, mlynář------— — ------- p. Willi Šil
hounkých spjrálech, chodu na Jos. Triner Corp., 4053
Anežka, jeho žena — ----------------- ses. Roza Kopeček
W.
Fillmore,
Chicago
a
my
za
zas klikatě rozplývá, ja
Hedva, jejich dcera-------------------------Jarmila Houpá
vlavě se nahoře svíjí a šleme 18 oz. láhev Trinerova bez
Baltazar Prelát, hospodský — — — p. Frank Vodička
ko v rytmickém taktu. odkladně, poštou vyplaceně.)
Anaklet, jeho s y n -------------------- br. Vine. Ondnišek
*P^*ar*r Hned by si také přes _
Cyril Turína, obchodník dobytkem — — br. Miro Jurčík
něj skočil.
Vally Medulková----------------------- ses. Ann Zvolánek
A takových pozastáJaroslav Smolík, mládek----------------- b r. Bob. Mazaný
W in «
vek bylo do roka mno
Teta Školastika------------------------- ses. Marie Toběrná
ho, kdopak hned ví. —
Alois Čižnik-----r ----------------------br. Tomeš Kopeček
DR. THOS N. DeLANin
Vincek se tím oním po
Listonoš------------------— ----------- Br. Ludva Toběrný
OČNÍ LÉKAŘ
bavil do syté vůle. Ba,
Brýle správně připravené
Děje se v menší vsi v Čechách — Doba nynější
hodiny se nědy stačil
čas dle úmluvy
Režie Bratr Ludva Toběrný — Nápověda ses. B. Valčíková
dívat.
513-17 Professional Bldg.
Ale často v nej lep
Úřadovna
3248
—
Res.
2687
ším vybuchla povědo
TEMPLE TEXAS
má “rána z pytlačky”.
Zas už tam zbňhdarma čučíš, nemrcouchu
jedna! Já tě, trvám,
PO DIVADLE TANEČNÍ ZÁBAVA PŘI
popoženu, chceš-li vě
dět.
REKORDOVANÉ HUDBĚ
A tetka jen po něm
Jerome 1. Kocian
pase jako dráb.
Dobré jídla nápoje vždy k dostání.
Vyhotoví abstrakty, vlast
Někdy se stalo, že
nické pravo, vyřizuje ma
Přijďte v hojném počtu na toto divadlo — dobře se při
Vincek míval před ujetkové pojištění
snutím čarovné vidění.
něm pobavíte
Úřadovna nad People*
Dyž přimkl víčka, za
State Bank
uctivě zve výbor
kroužilo mu modré ko
Telefon do úřadovny číslo i
léčko před očima, prc-|
HALLETTSVILLE, TEX.
mítlo se v dlouhý paTETKA V DEVÍTI
SUKNÍCH

Dr.Chas J.Hollub

Sokolská Jednota Žižka v
Dallas, Texas

*

NA DEN 21. ÚNORA 1953
v sokolovně 3700 Carl St. -

“Hloupé děvče z naší vesnice”

T rinen Bitter

Lavaca Co.
Abstract Co,

Začátek divadla v 7 hodin večer
Vstupné 65c osoba

Kompliment.
Hostitelka: Prosím, slečno Kři
klavá, zazpívejte nám ještě něja
kou árii.
Slečna1Ale, vždyť
clini hosté odešli.
Hostitelka: Já vím - -ale těch
několika zde se nemůže

prsek, který zavířil, a
v toni se mu otevřel obraz krajiny nevídané
krásy, jenž oživl kouzel
nými zjevy. Až se v
něm všechno splašilo!
— Teď to byl jako cho
tovod lesních žínek na
kraji lesa. — Na každé
větvi visí měsíček. Ty
rejdí, rejdi, smějou se
a výskají, těla jim se
všemi doklady sviti ja
ko karmazín. Vincek se
moli' vyjevit, smysly
mu braly pochopa. Dyby měl sto očí!
Ale chvilka, kokfm obrazu zavířil krříh, úží

rak zbavit a když začnete zpívat,
půjdou snad také.
Majk: Tenhle Patsy je divný
člověk — tak schovával si stále
peníze, kdyby prý umřel, aby měl
na funus a teď se za ty peníze
oženil.
Džim: No, dyť je to jedno.

Těl Jed. Sokol Fort Worth
Pořádá

MAŠKARNÍ ZÁBAVU
V SOBOTU 14. ÚNORA
v sokolovně 3221 N. W. 28th
při hudbě

Joe Milan and Czedh Melody Boys
3 ceny budou rozdány maskám. Přijďte v počtu nej
větším
Uctivě zve zábavní výbor
Jc to poslední zábava před Velikonocemi

Lodge Svaz Cechoslovanu No. 92
Roberts Cut-off Road
Fort Worth, Texas

DANCE
SUNDAT, FEBRUARY15,8 p . m .
MUSIC P.Y

Eimer Roubinek and Orchestra
FROM BISMARCK, NORTH DAKOTA

olino vidění rozplynu
lo. Vincek dychtivě při
mkl víčka, a hle, nové
divadlo se mu promí
talo. V miodré dálce
vystoupila skupina skal
M usit« m iti správné allevasi a na nejvyšší sedí ja
vyměšování«
ko dívčí motýlek, no
Jestliže se cítíte nesvým, rietTišením hu přes nohu, a spou
a trpíte bolestmi lilavy, plyny, nadý stu kvítí sype do hlu
máním, zkaženým žaludkem, špatným bin.— Všechny vnady
dechem, nedostatečnou chutí k jídlu,
ztrátou spánku—pamatujte sř—že vše mladého těla svítí v
to může býti zaviněno zácpou. Pro triumfu krásy, jako že
úlevu zácpy
■¿ty'
rozkvete nebeská an
děla. Teď se vznesla a
letí, až ji modravé tů
ně
pohltily . . . . Lač
prokázalo se býti id e á ln ím lékem.
Mime a hladce tento p o č is ťo v a c í né oko ji nestačí hltat,
prostředek a žaludeční činnost povz. všechny smysly se te
huzujíci lék přivede líná střeva k telí žádostí.
činnosti a napomůže jim vyloučiti váz
Dyž po chvilce vidění
noucí odpadky; pomáhá vypuditi plyn
zácpy, dává žaludku onen p říjem ný zhaslo, už Vincek mar
pocit tepla. P ř e k v a p u jíc í účinnost ně čekal s touhou na
Hoboko pochází z vědecké formule
která spojuje 18 (ne jen jednu neb nový zjev. Uletěl vzác
dvě) přírody vlastních léčivých bylin, ný ptáček ze zahrady
kořínků a rostlin—tajná formule zdo Hesperidek — a při
konalená během doby 83 let. Ano pro
rychlou, dokázanou, příjemnou úleva hlásí se opět? — Kdy?
Oh, jaké to bylo spa
od útrap zácp y o p a třte si
dnes Hoboko ve vašem souní potom! Ulehl jako
zedství aneb pošlete bí pře
do náručí nebeských
podušek, tak měkých a
Zvláštní
vonných, a tvář se mu
O beznamovac
bezděky usmívá. Už-li
Nabídku
« uncová láhev *« p®»
na něm Anda nic ne
hý $1.00 posláno poi
chtěla, eště dlouho lo
tovné vyplaceno k važte
dveřím.
vil v mlžinách paměti
tyto kouzelné
j
Odešlete tento kupe»
| všechny
dojmy, jež mu vypla
I "zvláštní nabídky”—Nyní
šily duši. — Choval je
tam
jako
vzácné draho
¡ Dkamy a jako posvátné
než se mu ohlásí nové
i
I
.
■ -« « :r3 I tajemství až do doby,
Ej, kde se to vše vza!
.¿M iM M f ! vidění.
i Poäfeovoä Gfn&mta. .— ----------- » lo ve Vinckově plebejI OSI- PETER FAHRHET & SOHS CO. 1 ské duši? Odkud ony
n«| 811-52-1F
luzné lcvěty na tak vše
dním záhoně? Ano, pří

Máte-15se cítit! dobře..
Vypadali dobře . . ,-ä
Jednati dobře . .

Prs. Petra Nebolí©

roda nadělí někdy —
svým prosťáčkům jako
v náhradu a k utěšení
dárek, jakým se nemů
že pochlubiti ani tak
mnohý velmož, vzne
šený pohlavár.
Eště jednu potěšnou
zábavu měl Vincek —
sbíral ztracené podko
vy koňské. Měl jich už
na dvacet. Na každém
prahu byla jedna při
bita, právě tam, kde se
dělal krok. Ostatní vi
sely v síni, každá na
svém hřebíku. Věřil ta
ky, že přinášejí štěstí?
Ach, bylo, bylo k ně
mu dosud tak skoupé.
Štěstí. Ta světluška
tajemná, jež budí tolik
touhy v srdci prostém.
V čem je hledat? Ani
samo neví. Ale je tu
slovo, štěstí, oblétá li
si, dere se v úvahy,
každý po něm dychtí
a nevěda, co si tim
představit. Je to něja
ký trůn? Nějaký po
klad zlatý? Ano, cosi
nedostiženého, co pro
stý rozum shrnuje do
věty: dobře se mít.
Snad by Vinckovi sta
čilo, někdy se najíst z
plného pekáče, zapít
holbou piva a bafnout
si z dýmečky. Ejhle,
spokojenost! — To je
snad to štěstí. Co mu
ze všeho by.'o přáno za
těch třicet let? Bože,
byla by to tuze hube
ná číslice.
Dyž našel novou pod
kovu, v očích mu sasvitlo, a div ji nezlíbal.
Nesl ji domů, jako dra
hou svátost. Musel být
čistý hřebík a místo
pro ni osmýčené. Ne
opomněl se na ni po
dívat žádoucím okem,
uctivě, kdykoliv šel ko
lem.
Ano, někde v nezná
mu pučí ten ohnivý
kvítek štěstivé Fortu
ny. Kudy jen k němu?
Předsíň, naděje, jest
otevřena. Usedni tam,1
a dychtivě čekej výhod, i
které ti snad nikdy ne-1
spadnou do klína. Kdy
by se tam sešli všichni
čekatelé, matičko ská-.

Český rozhlas
každou neděli v 1:30 hod. odp.
ze stanice
K.W.II.I. BRENIIAM 1280 K-C

Adolph D.
Pavlíček
PRÁVNÍK
511-13 Shell Bldg.

John W. Lesikar

HOUSTON, TEXAS

České Rekordy
Velký výběr

Heights Record
Shop
S. ČMELKA
TELEFON VA-7725
843 WAVERLY (HEIGHTS)
HOUSTON 7, TEXAS

PRÁVNÍK
LONG THEATRES BLDG
2229 Avenue F. — Phone4520
BAY CITY, TEXAS

Kacíř - Lešikar
a Kacíř
právníci
Temple, Texas
úřadovna
2nd Floor Temple National
Bank Building

Ernest J. Hanka
TRÁVNÍK
108 Houston Ttle Bldg.
Dallas and Caroline Sts.
HOUSTON 2, TEXAS
Telephone: Preston 0883

C. H. Chernoský
TRÁVNÍK
Vyřizuje veškeré soudní
záležitosti.
úřadovna: 936 Bankers Mortgage Building, přes ulici na
proti Kress budově.
HOUSTON, TEXAS

KROUŽEK HLAHOL ŘÁDU POKROK HOUSTONU
ČÍSLO 88 SEHRAJE
^

Dí VADLO
“Soutěž ženichů”
anebo “TRUMlFY ŠEVČE BRANZOLA”
zajímavou veselohru; pro Vaše zasmání a pobavení, c
třech jednáních

V řádové budově řádu číslo 88
1149 Robbie ulici, v Houston, Tex
V NEDĚLI, DNE 15. ÚNORA
Začátek přesně ve 3 hod. odpol.
OSOBY:
Anton Branzol, poslední chlouba
ševcovského cechu----------Vladimír Strážnický
Rczi, jeho žena — důkladný metr — — Francés Olcxa
Fanda, jejich dcera — děvče
jako lusk--------- ----------- Wilhclmina Šimeček
Einánck, Branzohív oddaný pomocník — Rudy Šefčik
Velkoobchodník Solích, blahobytný pán—Anton Švestka
Pcpánck, jeho syn — dítě své doby — Tini: Kostomlatský
Irena Voprpásková, starší krasavice
záhadného povolání — — — — Harriette Earl
Julius Číhá, krasavec a dobrý hoch — — Johnny Šula
Bětuška, služebný duch z prvního patra,
hledající lásku--------------------- Maxine Šefčik
Kežie: Rudy Šefčik.
Upravení jeviště: Jerry Ermis
Nápověda: Anna Švestka

Po divadle chutná večere,
na starosti má náš kuchyňský výbor

Večer taneční zábava při hudbě
Sil Křenkova orchestru
Na pěkné pobavení odpoledne i večer, a na večeři
uctivě Vás zve divadelní kroužek Hlahol a Vaše výbory.

kavá, to by bylo Vine- nr**' i
*
kiV! — Avšak všichni 1 1*1 U d l l l l

I
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šidětinadéje. I dy/.
POHŘEBNÍ SLUŽBA
nas dvacet podkov
v h0dlně žalu zarmoucení
zklame znovu se vra1 naleznou Edward Pace pocime,i doufajíce, ze taj
! hřební ústav pohotový k
hle jednadvacátá nám CREOMULSION ulevujc hned, ; sympatickému vyřízení nebude milostiva. Hle, protože prochází průdušniccmi a I zbytných jednotlivostí a
Nadeje, zelena knezic- ^a)c pom¿há odstraniti nákazy a ! k vypraveni dojemného poka, kyne v mlhava da- souíasně na„0máhá přírodě, irò-i hřbu.
**. a “J aoucl tve srclce jiti zapálené trubeční blanky. | Levné ceny jsou naší zásaoyje, hyje. . .
! Vaše uspokojení jest zaručeno,, dou.
8
jinak vrátíme Vám Vaše peníze, j
r« i
n
Nebývá jen sucho,
i l t U W ä l U I &C6
přijde také bláto. Né C R E O M U Ü S I O N
Pohřební ředitel
kdy uhodí Z Čista jas- re|ieve* Coughs. ehest Colds, Acute Bronchitis ¡ Ölen S.P.J.S.T.—Tel. 3-3608
jia, az ti zahřmi v duši,
iin w Cf,». gf Temute Tex
a tuhle se nenaděješ, CREOMULSION O b s t á l o ve j
’- P ’
a vleze tl do rukávu zkouškách milionů zákazníků, i
had.
— ........:--------------— --- ----------------------------- -------~
I na tetku Zimovou
s
trhlo jednou kapitálně.

S S

.
blak, a vida, najednou
leze ke kříži, a paneéku. po kolenou. Civ ji

PODĚKOVÁNÍ
Pozůstalý manžel, dítky, zeťově a vnuci, vzdávají
všem přátelům a známým srdečné diky za všechno, co
nilv,
tii, ali „„
¡
mii„ '
maUŽe,ky’ “ “ mamínk>' a S,ař;,,ky

I

!
|
!
I
j
j

Marek -Burns

„
POHŘEBNÍ DOMOV
V hodině zármutku najdete u
nás nejlepší pohřební obsluhu
a ceny levné,
Též prodáváme pohřební pojištění od 1 měsíce do 80 roků
stáři
Ambulance ve dne I v noci.
MAREK BURNS FUNERAL
HOME

..

.

“ MÉrck a B,U BurnS
546 — __
CAMERON,
TEXAS
— ----- — ------------------------t
»....... . 1—
—'
1
SFOLEttl.IVA FOHROBNIOK&
SLUŽBA

S Ä «

bez jakéhokoliv zvláštního po| pjatku.
- . .- .
s nam. můžete mluvitl česky.
Mní“

¿ é h o 3 r rodlny

Adolíiny Zhánělové

stB?io ke konci.června.
Pru N i!iu " THOMiFK
dopoledne, a takové
Děkujeme p. faráři Bartoňovi, za vykání pohřebElsie Pražák-Etlinger,
spárno, jen se siejválo.
nich obřadů a všem dárcům květin a nosičům rakve a
dámská pomocnice
S
t
o
/
Ä
T
Ä
vä,‘m'
ktl'
H
dtamou
dn>
’rov,umi
k
i'
iírau
vM,,ému
Telefonujte
"collect”
u kraje rybníka raste,
odpočinku.
Bellville
Texas Tel 38
vábné zrcadlo, jen do
______ >.env.“e, lexas
něho hupnout. Však
...
-__ __,
necekalo dlouho na na( ^
- - ......
-vštěvu. Stanul nad ním
věčný medik Tomeš, o- ^ .................. ........................................................................
M í U h e r ’* H n i T I P
ko mu dychtivě klouz ---------------------- ---------------- ------ ------------------------O l I S n c r 5 n O H lC
lo po hladihee, a již sc f—-■........ ■ - ■■■
- '■ —~ —o- ...-..
----------« p
svjéká. M, mládenec
.
¿ J llO P lV L O .
touta'ditèiho svstä11“pan doktor" si nechiva Už dlouho říkat.
Natáhl drobné plavky,. sotva větší fíkového listu, a hup do vody.

k,th“

Řád Pokrok Dallas číslo 84 SPJST

í2020Washington Ave. At 8424 I

~
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Pořádá

5834 N. Main VI-1383
5235 Washington Ave. ÜN3490
HOUSTON, TEXAS
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v NEDĚLÍ, DNE 15. ÚNORA
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MAŠKARNÍ ZABAVLJ

brklo na všechny strany. Pánečku, vodinka!
A Tomeš se s ní mazlí
jako s milenkou v labrvžném objeti, stříbrné vlnky kolem hrají,
bílé tělo se v nich převaluje semtam. Aách.

------

j f n e i v S f ! NiM° h0
Dyž sye dost nacáchal,
vylezl na břeh a skulil se do měkké trávy.
Sluníčko ho balí do te-
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FVIÍKVTHING ELSE FOB
y o v R ,,0ME
Be Sure to See

-

H 1 L S H E R’ S
and get
“THE BEST FOR LESS”

CASH OH HAS* TERMS
Tour Satisfac.lon Guaranteed
And Free DeUiery SeITiM
]j vaSe ČIIÍSKF, OBCnOD*
- ------------------- - ------—------------------ ---- | i __
. -............

plých obkladů. Chvíli
svého psledního okamžiku?
HOUDKOVO ČESKÉ DIVADLO
trvalo, a Tomeš dostal
Dědic: To ještě nevím, neboť
........................
palčivou žízeň. Ale kdeL
jeho poslední vůle doposud nePředvádí krásný film
co? Takhle dyby bylo'
Na prodej: — Dva regi- byla otevřena.
s VLASTOU BURIANEM
za sestee národních strovaní Hereford (White Face)
třešní- Laskominy mu býčci, váhy 700 a 800 liber. ReEvcryťhing for your horae
lechtají na jazyku.
Igistrační papíry dodá Jos. F. Ho
and farm. Selccted Quality
Vtom padla v chalu- lásek c/o Čechoslovák Pubi. Co.,
ROSENBERG, — 12. února
Mcrchandise. Buy with
(dz.)
pách rána. — Aha, tet West, Texas.
FAYETTEVILLE, 16. února
Confidence at
ka v devíti sukních stři
li na špačky. Bodejť IWth Garáž k pronajmutí pro
STALMACH’S
&
SMITHNový, velmi krásný film
že, u Zimů mají, trvám, mechanika nebo kováře nebo i
nějaké uherky. Vymr pro obojí. Nářadí musí miti své.
VILLE FÜRNITURE CO.
štil se, přehoupl břeh Dům k pronajmutí blízko gará
SMITHVILLE, TEXAS
Cidlinky, a oko mu pá- že. Nájem mírný. V české osadě
u “Šefčík Hall” při Seaton, 8 mil
Hrají: Sturmová, Marvan, Víto
Dealers for Farmall TracAle už ho shlídla východně od Temple, na Highva, Trégl, Šlcgl, Hanková, Fiala,
ors, I H. Trucks, Farm
tetka, a div nezůstala I waV 53. Piste na T. T. Ěefčik,
Rubik a jiní.
Implements, Stalk Shred
sloupem. Lidičky dra-l Bt- 3- Tempie, Texas, nebo se přiders, De Soto-Plymiouth
hý! Oči jí vyběhly až: ieďtc Podívat
^
<4-7p)
WEST, 11. února
^
Cars, complete stock of
ENNIS,
12.
února
*
do nebes. ■— I je telile
starší vdova hledá práci
Furniture, Hardware, Fri
nestydáctvo nahatěji 2a hospodyni u staršího pána
ORANGER, 16. února
gidaire Appliances and
člověk tady! Jen si to¡ neb manjelý. pjgte na "Číslo 200”
DALLAS, 18. února
RCA Radios.
někdo vem, takoví, po- jc/0 věstník, West, Texas. (6-7p)
Pan Veškrna z Chicaga mě píše:
horšeni! A všechno sej
*
•
Visit us and compare our
Pane Houdek, posilám Vám vý
v ní zdvihlo, smysly ji| ¡WG*' Přijme se žena neb děv- j prices.
bornou veselohru a doufám, že
zrovna opustily, neby-, če, neb manželé. Dobrý plat a
J.
J.
and
MRS.
E.
I.
se Vaším krajanům zavděčím.
la sebe mocna. — U privátně zařízený byt v domě pro
STALMACH,
owners
sta krmenejch šinde-(ženu. Pro manželé úplně zařízelů, počkej, nemravo z'ný garage apartment se vším.
České obchody.
Pihová, já ti přej na-1Žena neb děvče k.výpomoci všeoPhone No. 1 and 2 dzc
třesu hnidy! A skoči- becné domácí práce a opatrorEMPLE, 17. února
la, chytla na síni py- ! vání menších dítek. V případě
;v divadle “Temple”)
tlačku, a pác proti ně-1manželů, práce může být nalezemu. Ty mně sem už na pro muže. Pište na Mrs. Hanvíckrát
nepáchneš, cock, 1604 Elizabeth Blvd., Ft.
hambousi jedna! A slo- Worth, Texas, neb telefonujte na
va se sypou jako škor- !Webster 5961.
(6-8p).
pioni.
♦
•
Tomeš se ■ na ránu'
Na prodej dobře zařízesvalil, ani nehnik. Tet- na farma 115 akrů v české Osa
ka jen zahlidla, jak !
vzdělaného pozemku jest 100
škube nohama a ru-'akrů, 15 akrů pastevník. Může
kama. Minutku kouká,1býti všechno vzděláno. Farma ta
co to, a jako by jí do to jest na dobré cestě a School
palice udeřil hrom. Je- Bus- Pozemek jest dobrá černice
žíši Kriste! Div, že' se a rovina. Budovy jsou v dobrém
v tom okamžení ne- .Pořádku a dostatek vody. Farma
propadla. Bylo to, jako tato jest asi 17 mil východně od
že se na ni hora sváli, Temple. O podrobnosti hlaste se
hrozná a drtivá, která nebo dopište na E. J. Marek,
ji zardousí pod svou Rt. 1, Burlington, Texas, anebo
tlapou. Prve to bylo E. J. Bedřich, Rt. 3, Temple, Tex.
pobouření, ale . teď! j
(6-7c)
Hrůza, hrůza! Tisíc úz
Moderní stížnost učitelky
kostí ji projelo tělem, I Učitelka
podala oznámeni o
oči třešti, prsty se
svém vzdání se místa s následuADMISSION 80c TAX INCLUDER
chvěji, všechno
Jámě.''. .' SkočUaV j i ¡ - | ¡lc,í'.2
! T ! “™¡“školách v nyněj
Ve veřejných
by, padá tam pod kru
3 MUosfcy » občerstveni nárMčtrníKů Jest výborem aáletttt
ší
době
učitelky
se
bojí
principá
cifix na kolena,
»ostarti!«.
spíná a lomí, rty jí ně lů, principálové bojí se superin-j
tendentů, superintendenti se bojí
co blábolí:
školní rady, školní rada se. bojí1146 ftOBBSS ST.
TEL. VA-6256
— Ach,
to, Je- rodiči rodiče se bojí děti a děti
žíšku táborskéj, matič
nebojí žádného.
Ha doptání: 28tb and Nortis Main.
ko boží, pros z
Ještě neměl důkazy
já bídná říšnice
! Přítel: Zdali pak si ubohý ’
nebesích, utíkán
otec zachoval jasnou mysl :
tobě. . .

Malý Oznamovatel

“U pokladny stál”

“Pozdní máj”

“Štěstí pro dva”

ZÁ B A VY
řádu

POKROK

HOUSTON

V neděli, 15. února - - Sil Křenek

