
Adresár ceských spolku:
Stavitelské Spolky:

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

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

Stav. Spolek Sv. Václava cís.
1., odbývá své pravidelné schu-
ze ve své místnosti c. 840 N.
Chester St., každé pondelí v 8.
hodin vecer. Predseda Jan Pi-
vec, místopreds. K. Peterka,
pokl. F. Supík, taj. V. Pazou-
rek, 2327 Ashland Av., výber-
cí J. J. Pazourek, právní zá-
stupce F. J. Pintner.

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

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

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

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

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

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

Politické Kluby:
Ceský Demokratický Klub 7*

wardy odbývá mesícní schuze
1 pátek v mesíci v 8 hod. vecer
ve své místnosti 838 N. Chester
ul. Preds. E. škrábek, taj. J.
Kára, 801 N. Luzerne Ave.,
úcet. V. Pazourek, pokl. J.
Pazourek. Veškeré dopisy bud
te adresovány na tajemníka.

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

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

Spolky IC. D.

Státní Rada “Katol. Delní-
ka” Státu Maryland. Kaplan
vldp. Lud. Hlobil,2lll Ashland
ave., preds. M. Kalista, místo-
preds. M. Hlavác, taj. V. Hav-
lík.7ll N. Collington Av., pokl.
K. Peterka, duverníci: J. Petr,
J. Ryneš, J. Dolívka, dozorce
V. Hlavác.

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

Spolky I. Ú. J.

C. A. R. K. P. Spolek sv. Voj-
techa c. 259. Schuze každou 3
nedeli v mesíci ve 2. hod. odp.
ve školní budove. Preds. V. Ko-
zlovský, assistent J. Kozlovský,
taj. Jos.F. Viktor, 961 N. Ches-
ter ul., pokl. F. úcet.
M. Kalista od I. U. J. a zástup-
ce spolku. Spolek prijímá do
3polku od 18—45 let a to do-
posud bezplatne.

Spolek sv. Ondreje císlo 411
K. S. J. odbývá své schuze dru-
hou nedeli v mesíci ve 2 hodiny
odpol. v Katolické škole. Preds.
.J. Pazourek, 917 N. Collington
ave., místopreds. J. Hejl, taj.

.J. Pelikán, 415 N.Patterson P’k
ave., úcet. Josef Vítek, 802 N.
Montford ave., pokl. J. Vacek,
1048 N. Milton ave.

Sbory Sokolské:

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

C. R. K. Podp. Spolek Sokolu
Karla IV. pod záštitou sv. Víta
c. 3, Kat. Jed. Sokol odbývá
mesícní schuze v 8 hod. vecer
vždy 1 pondelí po 15.. ve spol-
kové místnosti v Katolické bu-
dove na Madison a Duncan ul.
Kaplan dustp. L. Hlobil, Pred.
Jos. Vonášek, místopreds. F.
Sviták, fin. taj. F. J. Chyba,

’prot. taj. V. Dvorák, 917 N.
Castle St., pokl. A. Zeman, vý-
bercí M. Zelenka, nácelník F.
Bláha, podnácelník Jan Vojík,
cvicitel Jar. Vojík, podcvicite-
lé A. Vopalecký, E. Králík, do-
movník M. Polanka.

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

Sbory S. P. J.

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

Sbory C. S. J.

Lože Jaroslav z Dubé c. 45,
ces. Slov. Jed. odbývá schuzi
každý 3 pátek v mesíci v míst.
Delnického Domu, Madison a
Rose ul. Pojištení pro oboje po-
hlaví od $250 až SIOOO za mír-
ný mesícní poplatek. Predseda
J. Malac, místopreds. F. Hej-
duk, úcetník Aug. Desort,3llß
Cliftmont Ave., tajemník A.
Rys, 810 N. Glover St., poklad-
ník J. Žitník, 824 N. Port St.

Lože Jirí Podebradský c. 29,
C.SX odbývá schuze poslední
pondelí v mesíci v míst. ceské
Svob. školy, Ashland a Glover
ul. Laciné pojištení pro o-
bojí pohlaví na SIOOO, $750,
SSOO $250. U Lože též možno
pojistiti dítky od 2 let výše.
Preds. V. J. Bukovský, taj. K.
Stožek, 2412 E. Monument St.,
úcetník Jind. Polácek, 623 N.
Curley St., pokl. V. Pavlík,
3301 Gardenas Ave.
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.Rády C. S. P. S.

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

Sbory J. C. D.

Sbor Baltimorské Vlastenky
c. 117 J.C.D., odbývá schuze 4
úterý v mesíci v 8 hod. vecer v
Ceské Svob. škole, Ashland a
Glover ul. Vysl. preds. M. Pi-
lar, preds. M. Kozák, nám. F.
Ríha, taj. A. Mráz, 2052 E. Ea-
ger St., úcetnice R. Stožek,
2412 E. Monument St., pokl.
M. Moravec, strážkyne A. Ba-
še. Výbor majetku J. šilhán,
úctující výbor: A. Krejcí a J.
švec, do Velko-Výboru: R.
Stožek, M. Moravec, A. Mráz,
F. Ríha, M. Pilar, do Patroná-
tu ceské školy: F. Ríha na 2
roky a R. Stožek na 1 rok.

Sbor Zlatá Praha c. 87 J. C.

D. odbývá schuze každý 2
ctvrtek v mesíci ve školní Ná-
rodní budove, Ashland ave. a
Glover ul. Vysl. pred. M. Chy-
trý, preds. E. Lapácek, nám.
J. Tesar, úcet. M. Skala, taj.
M. Steiner, 712 N. Glover St.,
pokl. K. Beneš, stráž. F. Ku-
bant. Úcetní výbor: M. Senger,
M. Vondrácek. Do Patronátu
M. Steiner, M. Vondrácek. Do-
pisy zasílejte na tajemnici.

Ruzné Sbory:

Rád Baltimore c. 42, CSBPJ.
odbývá své schuze každé dru-

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

Patronát ceské Svob. školy
. Augustin Herman odbývá své

schuze 2 stredu v mesíci ve
. školní budove v 8 hod. vecer.
Preds. A. Kolomazník, místo-
preds. J. Procházka, taj. M.
Senger, 3323 E. Monument St.,
úcet. V. švec, pokl. M. Chytrý,
Veškeré dopisy budiž zasílány
na tajemnici.

F. D. T. J. “Zár” odbývá
schuzi 1 stredu v mesíci ve spol
kové místnosti v Delnickém
Dome, Madison a Rose ul. Sta-
rosta F. Cincibus, 811 N. Rose
St., Místostarosta M. Kozáková
2455 Robb St., taj. J. Mraka,
1602 Church St., Curtis Bay,
pokl. slc. Bureš, 831 N. Mont-
ford Ave., úcetní B. Petr, 801
N. Port St., nácelník V. Picek,
2420 Ashland Ave. Dopisy
budtež zasílány na taj.

. Cvicí
se každý pátek v Del. Dome.

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

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

Del. Podp. Spolek “Rovnost”
odbývá schuze každou 3 stredu
v mesíci ve spolkové místnosti
v Delnickém Dome, Madison a
Rose ul. Preds. J. žitník, 824
N. Port St., místopreds. K. Lin-
hart, taj. V. Picek, 2420 Ash-
land Ave., úcet. J. šanta, 725
N. Glover St., pokl. V. švec,
813 N. Glover St. Revisori:
A. Picek a F. Bouda.

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

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

Übohý Karel. i i
. . -

Jsou-li škubánky k obedu
jedním z onech osvedcených
receptu pro dobrou náladu,pak
nutno tento systém korigovati
pro pana prokuristu Kocha,
jehož nitro “varilo” vztekem,
který odnesly nevinné dvére a
utržený knoflík. Sousední par-
taj reagovala na toto porušení
domácího klidu pouze boho-
pustým zakletím, a to teprve
od té doby, co onu übohou že-
nu zachránily dobre inscénova-
né nervové záchvaty pred ne-
chutným manželstvím a jistily
jí znacné mesícní alimenty pa-
na domácího, který sice dobre
rozumel smíšenému zboží, ale
naprosto se nevyznal v nevy-
zpytatelném labyrintu ženské
duše, artiklu, jenž nemá ko-
necne tak znacné ceny, aby
nan mohla býti prišpendlena
cedulka a postaven na pult.

A tak se stalo, že pan proku-
rista prošel bez zvláštních prí-
hod nejen domem, ale že i
štastne zakotvil na “ostruvku”
elektrické dráhy která maje-
státne a plna dustojnosti verej-
ného dopravního podniku zvol
na pristávala.

Pan Koch proste požádal o
“jeden pres”, zachytil se re-
menu, visícího se stropu, a po-
nechávaje nohám volnost ta-
necních kroku, domníval se
takto jako obycejne dostati se
do podniku, který ho netrpeli-
ve ocekával.

V bezprostrední blízkosti
zmítalo se však rytmicky i ji-
né telo, zahalené v nádherný
kožich, patrící puvabné hlavic-
ce, zasazené v priléhavý klo-
boucek, a dvema ocím, která
se na pana Kocha záhadne dí-
valy a usmívaly.

Nebýti mrzutosti se škubán-
ky, prijal by pan Koch tuto po-
zornost s pocitem ješitnosti a i
blahého sebevedomí, v této si-
tuaci však zabrucel pouze pro
-ebe:

Co ta ženská na mne tak
kouká?

Jeho zamracení však patrne
pusobilo na predmet jiným pu-
sobeni, než ocekával.

Záhadné oci se široce otev-
rely a vrchní rtík, barvy kon-
servovaných malin, se koketne
nazvedl:

Bože, vy mne již ani ne-
poznáváte, vidte?”

Opravdu, prominte, mi-
lostivá, nemohu se vskutku . . .

koktal ze sebe prokurista
Koch.

Tak, tak, to si myslím,
takto se zapomínají stará prá-
telství, treba trvala jen krát-
ko. Jste jako muj Karel se-
známí se ve spolecnosti a dru-
hý den již neví, s kým byl, jak
se jmenoval .... což se nepa-
matujete na paní Ko . .

.
.

?

Prudké zabrzdení elektriky,
zakymácení tel a jméno záhad-
né dámy uniklo panu Kochovi
opetne a zustal jen pocit pru-
žného tela, které ve strachu ze
srážky neb nenadálého neštes-
tí se k nemu na okamžik priti-
sklo.

To je hrozné, tyhle elek-
triky! Vidte? Prominte,
nešlápla jsem vám na nohu?—

Nikoliv, milostivá, nic
podobného!

To jsem ráda. Nu, a kam
se letos vypravíte na prázdni-
ny? Vaše roztomilá chot se
jiste již pripravuje?

Pan Koch zastihl její po-
hled na svém snubním prstenu
a byl by se snad i zacervenal,
nebýti vzpomínky na polední
intermezzo a uplakané oci pa-
ní Kvety.

Nevím ješte, milostivá,
máme teprve brezen!

To já zase chci letos ne-
kam hodne daleko k mori do
lázní. Byli jsme loni v Breta-
gni ale nic jsem neužila. Zná-
te mého Karla, samé poznám-
ky , ucené historické prednáš-
ky, bože, jak je to nudné pro
mladou ženu! To vy jste roz-
hodne jiný, vidte? !

Nevím, milostivá, ale . . .

Ne, ne, jste rozhodne ji-
ný, to já poznám, vy byste pre-
ce nenechal vaši ženušku vše-
chna odpoledne samotinkou a
opuštenou? Jsou prece roz-
košnejší veci na svete, než his-
torické poznámky, vidte?

Pan prokurista snažil se mar
ne vzpomenouti aspon na toho
netvora Karla, ale ani to se mu
nepodarilo, ac prelistoval v du-
chu rychle celou knihu svých
prátel a známých.

Vy vystupujete? Jaká
náhoda, já také usmála se
neznámá známá, bydlíme
zde zcela blízko. Ale nejdrí-
ve bych si zaskocila nekam do
kavárny na šálek caje, je tako-
vá mokrá zima. Vidíte, po-
kracovala, krácejíc nenucene
houpavým krokem vedle pana
Kocha takový život jk ve-
du! Oopoledne trochu kavár-
ny nebo švadlenu, jinak jsem
úplne sama. Muj Karel pri-

chází vždy pozde vecer domu.
Zcela pravidelne, každý den.
Neveríte, jak je mi smutno!

A snad by se oba byli roz-
plakali, kdyby se byla ona ne-
ujala opet prerušené konver-
sace.

Ano, dni mládí a vášne u-
tíkají takto smutne a neplod-
ne. Co vy, muži, rozumíte že-
nám? Studujete ženu jako a-
natomický preparát a zapomí-
náte, že nechce být studována,
eksecírována ale hlazena, hýc-
kána a milována, vidte, jiný
musíte být!

Okna kavárny byla plna ná-
vštevníku. Z venku bylo vide-;
ti jen mlhu kour a bílé nápr-
senky cíšníku.

To je moje kavárna
rekla, dívajíc se teskne na pa-
na Kocha.

A pojednou vzala pana Ko-
cha pod paždí a pritocíc jej
proti sobe, zadívala se mu hlu-
boce a tázave do ocí.

Víte co? Ale, to je báje-
cný nápad! Vždyt jste ješte
ani u nás nebyl a prece jsem
vás tolik zvala! Vypijeme spo-
lu nerušene šálek caje, popo-
vídáme si . . . .

Ale, milostivá ....

Ale, prosím vás, jaké pak
okolky? Což se neznáme?
Jak to bude rozkošné, tak im-
provisované! zadupala ra-
dostne nožkama.

Ale váš manžel, milosti-
vá, pochopíte tu nekorekt-
nost ....

Karel? Nekorektnost,
prosím vás. Predne rekla
isem vám, že prijde až vecer,
a pak? Neslyšel jste, jak jsem
übohá, jak mne trápí a mu-
Cl?

Na hodiny se nemá nikdy
nadávat, rídí a zastavují beh
života. Ale zasáhnou-li tak
hlucne, jako v této chvilce na
kostele sv. Ludmily, odbíjejíce
"tyri, pak je to jiste ruka a po-
kyn nemilosrdného studeného
osudu.

Pan prokurista mel skutecne
dojem studeného pohledu své-
ho šéfa, který pokyvuje podiv-
ne hlavu nad prázdnou kance-
’árí.

Vidíte, teprve ctyri!
rekla rozkošne malinová ústa,
pro než hodiny znamenaly o-
net již jen minuty netrpelivé-
ho cekání.

Prominte mi milostivá
jsou ctyri muj úrad .

.
. zmoh

se pan Koch na jakýsi odpor.
Váš úrad? tázala se

zklamane. Jaký úrad? Nu,
proste pocká!

To je zhola nemožno, mi-
lostivá, pro dnešek mi musíte
laskave prominout. Príšte roz-
hodne ....

Jak to, príští? prone-
sla neznámá popudlive.

Dovolím si napraviti o-
pominutí, že jsme vás nena-
vštívili, se ženou, jakmile .

. .
.

Vím, vím, dostavujete vi-
lu! Nu, budu se tedy tešiti.
Pozdravujte vaši paní, pane
inženýre!

Podala mu dosti nevlídne
"uku, prudce se otocila a krá-
cela rychle ulicí k divadlu,
jsouc naprosto presvedcena, že
posledními slovy zachránila
taktne situaci dámy,která pou-
ze hledá, muže nalézti, ale
rozhodne nemá co ztratit.

Prokurista Koch svesil hla-
vu a dal se smerem ku své kan-
colári

lnženýr? Villa? To je
osudná zámena. Jiste mne
mela za nekoho úplne jiného.
Nu, což, stává se to, pomy-
slil si, usedaje k práci.

Lec místo císel kontokoren-
tu videl pred sebou na papíre
tanciti oci neznámé, a dívaje
se na shrbená záda úcetního,
vzpomínal na toho übohého
netvora Karla, který promenil
manželskou ložnici ve španel-
skou inkvisici.

Když pak vecer zasedl do-
ma za stul, kde výborný bucek
s bramborovými knedlíky sna-
žil se zahnati hrozivé prízna-
ky poledních škubánku, vypra-
voval poctivé paní Kvete celé
a nezkrácené dobrodružství.

Hlavicka paní Kvety marne
se celý vecer namáhala uhod-
nouti jméno oné neznámé.

A teprve když ulehla a sha-
sla svetlo na nocním stolku, ja-
ko by jí zazáril jasný paprsek
rozpoznání celé této príhody,
celkem všední a tak prosaické.

škoda, že pan Koch již spal
a nemohl videt onen príjemný
a šibalský úsmev na líci své že-
ny!

Paní Kveta usínala tento ve-
cer s novým a vzácným pozná-
ním, že její muž jest a zustane
jí verný, ponevadž jeho dobro-
myslnost a naivnost, byla toho
nejvyšší zárukou*

A konecne je prece jedno z
jakých pohnutek vyverá a v

cem má své základy!
Hlavní vec je, že paní Kve-

ta byla úplne spokojena a hle-
dela s klidem vstríc budoucím

dnum svého manželství.
—A co kdyby ta naivita ..?
proskocilo jí hlavou.

j
— Hlouposti! Prestanu pro-

ste varit škubánky, stejne pri-
nesly jen nepríjemnost zítra
prijde pradlena

. . . odpoledne
musím k mamince na Smíchov
.... límecky do prádelny ....

a— paní Kveta spokojene a
klidne usnula.

Dobrou noc ....

o
Neštestí ve Vysokých Tatrách.

Tri clenové spolku csl. alpi-
nistu se srítili s vrcholu hory
Koncisté (Ostré) ve Vysokých
Tatrách. Záchranná pohoto-
vost pri informacní kancelári
KCST ve Starém Smokovci do-
stala zprávu o volání o pomoc
a vyslala ihned záchrannou
výpravu. Výprava, náhodou
prítomná ve Velké Studené, a
nekolik horolezcu poskytli pr-
vní pomoc a pomohli pri odná-
šení neštastníku do útulny. Dr.
Hejl. z Plzne pri prenosu do ú-
tulny zemrel, inž. Horský z
Prahy byl vážne zranen a inž.
Goldberger z Prahy mel zrane-
ní lehké. Mrtvola dr. Hejla
byla odnesena do márnice ve
Staré Lesné a težce zranený
inž. Horský byl prevezen do
nemocnice ve Spišské Sobote.
K neštestí na Koncisté dovídá-
me se tyto podrobnosti: Turis-

kterí jsou známi v praž-
ských alpinistických kruzích,
jako velmi odvážní horolezci,
podnikli výstup na Koncistou
Vežu nad Vyšnými Hágy a to
velmi nebezpecnou Eberlovou
cestou.

Když se první z nich zajistil
ri výstupu sekerkou ve skále,

sekerka povolila a turisté se
. srítili do hloubky 30—40 me-

tru. Pri záchranných pracích
| pomáhali clenové výpravy

_ pražského odboru KCT. Zra-
’ nený inž. Otto Horský z Prahy

Strašnic musil zustati pres noc
; na míste neštestí, kde ho oše-
' trovala lékarka z nemocnice
[ ve Spiš. Sobote, kam byl pak

ráno prevezen. Proti první
zpráve se nyní dovídáme, že u-
trpel jen zranení lehcího rázu
na hlave a na žebru, takže po-

’ dle mínení lékare bude behem
nekolika dnu moci opustiti ne-
mocnicní ošetrování. Lehce

; zranený inž. Goldberg z Prahy
jest polský príslušník.

Osudná pulka piva.

Karel P. z Dolních Bitovic
býval za mladých let tak tro-
chu do vetru, o cemž svedcí
osm záznamu v trestním rej-
stríku. Poslední z nich je arci
z r. 1914, takže to vlastne není
už ani pravda; a nikdo by si
nebyl na ty veci vzpomnel, ne-
být oné pulky piva loni v
cervnu v bilovecké cihelne, pu-
sobišti pana P. Pulkapiva, to
je sto pullitru, a šest statec-
ných mužu, mezi nimi pan P.,
bylo s ní hotovo za odpoledne.
Pak se šlo do hostince na hor-
kou a teprve po 23. hodine vy-
dali se tri z vytrvalých besed-
níku, mezi nimi pan P., na ce-
stu k domova. Meli sice s se-
bou kola, ale nenasedli, nebot
se strhl liják, hrom zacal bít a
za takových okolností je nejlé-
pe do vršku jachat po svých.
Práve uprostred konce nastala
nenadálá pohroma. Pres rady
svých druhu, kterí se skryli
pod prístreškem osamelého
domku pokracoval P. ve své
svízelné pouti. Co tak oba
stojí nekolik minut, prižene se
auto, jehož prední sklenená
tabule byla roztríštena a lidé
z auta zacínají se vyptávat,
kdo je ten clovek, co se tudy
bral a hodil po nich kamenem.
Když se to po reci a hrozbách
cetnictvo dovedelo, odjeli a
dnes tu stojí pan P. sklícen
pred senátem s. r. Streiberga.
Státní zástupce žaluje na neho,
že svým jednáním mrštiv
kamenem na plne obsazené
motorové vozidlo a roztríštiv
sklo uvedl nekolik lidských
životu ve velké nebezpecí, je-
muž zabránil ridic, který v
kritické chvíli strhl vuz až po-
skocil volant. Na všecky otáz-
ky a duvody má obžalovaný
pouze jednu odpoved: Ne-
vím nic, neudelal jsem nic, byl
jsem opilý, nepamatuji se.
Stalo se tedy po jeho pro pre-
stupek opilství mesíc nepod-
mínecním odkladem.

o

Normanovo poslání v Americe.
V Londýnském tisku byla

zpráva o poslání guvernéra
Banky Anglie, Montague Nor-
mana v Americe, kde práve dlí
Pokouší prý se o získání ame-
rických financníku k provede-
ní ohromné premeny všech vá-
lecných dluhu na mezinárodní
pujcku. Pujcka prý by obná-
šela 3,500 milionu dolaru, asi
na 4 procenta.


