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ZA VLASTIMILEM TUSAREM. 

Všichni zástupci velmoci, kolegové TusaroVi v Berlíně, 
ve svých kondolencích se vřelostí u těchto mužů chlad

né korektní oficiálnosti nezvyklou o bolestné ztrátě, způso
bené úmrtím Tus^irovým. Československé republice i jim osob
ně. Vlastimil Tusar, který Žil jen 44 let a dopracoval se z 
obchodního příruéího ministerského předsednictví a repre
sentace státu na jednom z nejvýznačnějších světových mísč, 
byl jistě muž neobyčejnvch vlastností a schopností. Jeho ú-
spěch je ,tím pozoruhoduější, že se mu nedostávalo ani theo-
retické, ani politické přípravy. Prostý činitel dělnického hnu 
tí, socialistický žurnalista, později poslanec neměl příležito
sti opatřiti si jemné h všestranné vzdělání ani se zabývati stu
diem problémů a úkolů samostatného státu. Byl před válkou 
a za války jako ostatní sociální demokrati positivistou a o-
portunistou. Na revolucionářství národních politiků pohlížel 
jako na romantiku a nebezpečné hazardování. Ale při toni 
nebyl nepřítelem národní myšlenky, ani zbabělcem, ani sle
pým doktrinářem, který se pokouší popírati i skutečnost, když 
mu nedává za pravdu. Tusar dovedl bystře pozorovati, správ 
ně předvídali o uciti ae zkušeností. Tak se stalo, že si uvě
domil včas nezadržitelný úpadek Rakouska a dovedl se sblí-
žiti s těmi, kteří již dávno na něm spolupracovali. Získal si 
i přímou zásluhu o převrat tím, že si opatřil předem manifest 
císaře Karlu,, Úterý po-přijetí ^podmínek Wilsonových chtěl se 
obrátiti na "své nái oúy" s nabídkou široké autonomie v rám 
ci říše. Kdyby bylo Vídni popřáno času, aby mohla učiniti 
svou protiakci, b>hi by snad zanesla mnoho zmatku mezi nás. 
Takto mohla ji 1'ťuha předejiti. Jakmile úmysly dvora staly 
se známé, byla v Priize vyhlášena revoluce 28. října 1918. 

Tusar zůstal i potom na nebezpečné pro něho půdě ví
deňské a p:\ijal odpovědné místo, jako "likvidační ministr ' 
nového státu. Teprve, když obecní volby v roce 1919 přine
sly veliké vítězství sociální demokracie, tenkráte ještě jednot
né, byl po\olán v čelo vlády. Utvořil koalici socialistických 
stran s agrárníky, o .jejíchž vadách a přednostech se zatím 
přirozeně hlasy neshodnou. Příští historik uzná ji však jed
nou rozhod ~ i zásluhu: zadržela nápor bolševický, oddálila 
nezbytnou zkoušku sil radikálního proletariátu se státní auto 
ritou, tak dlouho, až obecné životní poměry se zlepšily, stát 
dostatečně se upevnil a svůj mocenský aparát vyzkoušel a 
připravil. Pak již výsledek nemohl býti pochybný. Rozpad
nutím strany sociálně-demokratické ztratil Tusar svou vládní 
základnu a rozhodl se přejiti k politice zahraniční. Jeho sla
bé zdraví nániiihami vzrušených poválečných let těžce otře
sené mělo naláhavě zapotřebí odpočinku. Tusar však ani v 
diplomatické službě nezahálel, nýbrž začal i zde ihned s ce
lou duší konstruktivně pracovat, za poměrů jistě krajně ne
příznivých. Německo bylo poraženým, ale nevzdávajícím se 
nepřítelem našeho spojence Francie. Náš vzájemný poměr 
nemohl býti tudíž přívětivým. Neměl-li se státi přímo na
pjatým, nýbrž postupně se lepšit, předpokládalo to ohrom
nou, nesmírně obratnou, trpělivou á neurtidlévající práci. By
lo třeba získali duvěru nejen mezi Československem a Ně
meckem* nýbrž také mezi Německem a Francií, neboť vývoj 
mohl díti jen paralelně. Poněvadž bylo samozřejmo, že 
důvěru možno nabyti jen k Německu demokratickému a kul
turnímu, znamenalo to zároveň pracovati na posíleni vývojo
vých možností nového lepšího Německa. Tusar měl i takt 1: 
tomu nezbytný. S ministrem Benešem spolupracovali intim
ně se vzájemně se doplňovali. Byla-li práce Tusarova zatím 
více skrytá, diskrétnější, jest jisto, že doba, pro její plné roz
vinutí a otevřené upL+nění byla by teprve přišla. Bohužel, 
život byl mu vyměřen jen na krátko. Jest dvojnásob trpké 
zemříti, má-li člověk ti bo ještě tolik co vykonat —. A v naší 
iwhtiue není viděti nikoho, kdo by ho mohl nahraditi, 

^ :  (Tiskový odbor ministerské rady č»l.) 

KORUPCE A ÚŘEDNICTVO. 
^ *<k'hto dnů bylo právdm připtfffiétititó slovo Chesterlo-

novo,^e žuriuilista zaznamenává ne všední život, jak se oby-
čejnS^tká, nýbrž toliko jeho výjimky. Nezaznamená, že to
lik a tolik tisíc m anželství je šťastných, nýbrž toliko, že tam 
a tam došlo k roainné tragedii. Nekonstatuje, že tolik a to
lik zedníků se pohybuje po vratkém lešení a nic se jim nesta
ne, nýbrž toliko, že tam a tam — tedy ve výjimečném přípa
dě —- se lešení rozbilt» a v. ;dníci přišli k úrazu. Kdo by po
dle obřadu, jrký p- *kytťjf noviny chtěl souditi o světě, nabyl 
by křivé perspektivy. Novináře, zajímají výjimky a nikoli 

fces aktuality, tíi fáájř V flfávJdelnpvn 

afari&BMifitei 
jeho chodu. Toto slovo Chestertonovo bylo u nál aplikováno 
v době afér. Líh, benzin, poštovní ředitelství olomoucké, 
dodávkové aféry, v řadě menších státních úřadů — jsou jistě Chas. 
zjevem velmi smutným, ale nejsou zjevem pravidelným 
Vždyť průměrný člověk se může rozhlédnouti po svém okolí. Chas. Tenylir 
Jak žijí úředníci a jiní veřejní funkcionáři, které on zná? 

prosto úctyhodným? Budiž konstatováno, že většina úplat-
kářů z posledních afér nebyli lidé z pravidelhé úřednické ka
riéry, nýbrž lidé, které popřevratová vlna vynesla do státních 
úřadů. Úřednictvo z pravidelného postupu má jistě také mno 
ho špatných vlastností. Lze mu snad často vytýkáti kastov-
nický byrokratism, šablonovitost v jednání, přílišné uplat
ňování litery na úkor ducha atd., atd., ale jest poctivé. Je-
zdí-li často i na pověstném šimlu, tedy na něm jezdí s nej-
lepším svědomím. Nezapomínejme, že ani naše revoluce, 
náš státní převrat nebyl by se zdařil tak hladce, kdyby byl 
selhal správní apárát. , Že neselhal, to děkujéihe především 
disciplinovaným úředníkům z dobré staré školy, které ani pře
vrat nedovedl vyrUšiti z pravidelného úřadování a kteří za
chránili takto sotva zrozenému státu veliké množství cen
ných hodnot, ačkoli oni snad byli první, po kterých se hodila 
výtka rakušáctví. Poznamenáváme to proto, že neustále ro
dící se a rojící se aféry by mohly méně soudnými lidmi býti 
pojímány jako pravidelný, normální zjev našého státního ži
vota. Zejména komunistické orgány se pokouSejí o tuto in
terpretaci zastírajíce ovšem pečlivě velké aféry, jež se pro
valily právě v sovětském Rusku. Těchto dnů razil jeden z 
českých listů slovo "aférism". Tento slovný novotvar má pa
trné naznačiti, že byly aféry u nás povýšeny na jakýsi systém. 
Nebylo by většího omylu. Nezapomínejme, Že v celé řadě 
projednávaných afér nejde o přítomnost, nýbrž o minulost se 
kterou se účtuje, takže vyšetřuje-li se dnes případ přípa
dem, neběží o nic jiného, než o projev očisty. 

Volání po očistě stalo se ovšem také dnes laciným he* 
sWm. Přirozeně, že nejvícfe sé ohání morálními hesly ten, 
kdo by sám očisty nejvíce potřeboval, protože užívání mora
listních průpovídek nelze ani monopolis*ovat, ani zdanit. Ta
ké návrh jedné z oposičních stran, aby se ustavila parlament
ní očistná komise na způsob komise úsporné, jež by zkouma
la život vedoucích a odpovědných funkcionářů, nepovažuje
me za příliš šťastný. Každé špiclovství, každé nahlížení do 
soukromých hrnečků znemravňuje veřejný život, vede k uda-
vačství, k pokrytectví. Snadno by se pak mohlo státi, že by 
někdo takovému očistnému komisaři ve společnosti nechtěl po
dat ruku. Jisto je také, že nápadnými procovskými formami 
životními upozorňují na sěbé pouze naivní, primitivní kořúp-
čníci — obratní by se dovedli velmi snadno vyhnouti takové 
to kontrole, jež by způsobovala často spjáa planý jnoplacli, 
než co jiného. 

Nejlepším prostředkem proti korupci jest povznesení 
společenského postavení úředníkova. V době proklubávají-
c í c h  s e  a f é r  j s m e  s e  m e z i  j i n ý m  d o v ě d ě l i ,  ž e  i n ž e n ý r ,  t e d y  a -

kademický občan, úředník, dal se podplatiti závratnou sumou 
— šesti set korun. Neomlouváme korupce. Ale uvažte, ja
kou asi musil mít bídu ten^o graduovaný inteligent* když pro
dal svoji stavovskou čest za obnos tak nepatrný. Bude-li 
státi úředník opět na té společenské výši na které stál, pak 
provede se očista sama sebou. Úřednictvo jakb stav má sa
mo dost solidarity, aby dovedlo se zbavit nehodných vetřelců, 
nesmí však býti trápeno nej primitivnějšími starostmi existenč 
nimi. Ve své dobré tradici odolá svůdcům i svedeným tak ja
ko dovedlo to dosud i ve svých stísněných poměrech. Otázka 
korupce jest také kuseto aociální otázky. I 

(Tiskový od hor ministe^Bké MMtjr ČSL) 

ČECHŮ DOMOV. 
v 

Listina č. Š.—Barb. Vondrášek 
Charles Linhart $50.00 
Marie štíbr 1.00 
Mae Bahník i.00 
Božena Mácha -1.00 
Mr. & Mrs. Vondrášek .10.00 

Listina. •— Cilie Vlach. 
E. A. Fingulin 
F. C. Vlách ... 
K. Cemlr .... 
Antonie Víach 
E. O. Vícha 

List. č. 46. — 
Vizner Bros. 
Alžběta Tich^ 
Bertha Vlček ., 
Anna Votýpka 

M. 

25.00 
10.00 

. . . .  1 .00 
1.00 
5.00 

Růžička. 
$5.00 

5.00 
6.00 
8.00 

Li»t. č. 86. — Jan Ondráček. 
Josef Křesťan 1.00 
James Hrabák 8.00 
Josef Piskač g.OO 
D. Fanta 1.00 
Officers artd Director of 

Vcéla B. Loan 50.00 
Listina č. 55. -«—i Josfcf Lorenz. 

U.. 

Alois Žák ... 
M. Třešnička 
Jos. Bruzek . 
Marie Váňa . 
Josef Kníže , 
Louis Zouhar 
Josef Hubáček 
Frank Liška 
Jos. Srp 
Th. Seidel 
The Thos. Urb^nsky & 

Sohs Co. .. . . . . . . . . ;  j . O O  
Chas. Kus 1.00 
Albert Hrábák 1.00 
List. č. 66. — $arfe. Kocourek. 

5.00 
8.00 
1.00 
ioo 
1.00 
8.00 
1.00 
fc.oo 
Í.00 
too 

James Cabálek 
Clara Pinkava 
Elenor Groft 
Stella Kocar . 
Tinv Knlář . . 

.. 5.00 

. .---.50 
• .—.50 
.. 1.00 
.. l.no 

Václav Lukeš too 
Anton Doskočil 1.00 

1.00 
too 
1.00 
too 
-.50 

• • • • • 

^  »  * , . . . .  •  

1.00 
2.00 
1.00 

—.50 
1.00 

Arion Theatre . 
J. J. šácha .... 
Marie švanda .. 
Barbora Javůrek 
M. šácha 
B. Kocourek ..i "... 1.00 
Listina č. 65. — ítaé. Klukan 

M. štika. 
Dám. Béseda z Buckeye 2.00 
Frank Křivan ...i 1.00 
Frank Dušek . 
Jan Kebrdle .. 
Eedřiška Horák 
Anna Slavíček 
Frank Hoyer 
A. Brožka V 1.00 
Jan Hruška 1.00 
Josef Veverka ....... i 1.00 
Jan Vild 1.00 
J. Hrubý i.... 2.00 
Karel Moravec . i..... ̂  2.00 
F. J. Pekoč Jr. 2.00 
Anna Keberdle 1.00 
M. štika 1.00 
Marie Jakutíovský . 
Anna Veselý ..... 
Fanny Lakosil ..... 
K. Benda ;. 
John Zugichan .... 

Vynechán#. 
Laura ^Bohuslav . . 
Listina č. 10 Františka Svobo

da dodatek: 
Marech Piano Go. A. I* 

Maresh .....;...... . Í.00 
E. V. Řaus & Son .. . .  1 0 .  
Františka Svoboda i .... 5. 

Listina Lilliaiá Jirdiíek. 
Louis Kolář •...*.»*• •. .10. 
Josefa Vobecká * t t * • 5-
Celia Levý . . . . . . . .  5 .  
Pekárek Bros 15 
S. Pejša 1 
Vácha. 1 
J. šanda j ,. 4 >1»00 

1.00 
.1.00 
1.00 
1.00 
2.00 

1.00 

00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

L Kebrr> I/-'* 

Mary červenka . . 2.00 
Jan Rybák i# ' • • . 1.00 
Chas. černý ^ ̂  . fc.oo 
Fred Třešničky .. .W-i . 8.00 
Chas. Tenylir ...;4 • • . - 5.00 
Mi*. J. Jiroušek • 4 . 2.00 
Frank Pospíšil • • . 1.00 
Rosie Bazala ...... .•—•.5 0 
Mrs. Mráz • • %50 
Mrs. Ku than . . 5 0  
Midway Feed Supply Co. 5.00 
Mrs. C. Vlasák . 1.00 
Mrs. E. Koníček • • , 2.00 
Anton Klír .. 1.00 

Mrs. Frank Balada . • • . 1.00 
Mrs. Albert čižek . • # . 1.00 
Františka FaSitnpáilř • • 1" 1.00 
Mrs. Paine • • . 1.00 
Mrs. Novotný ,. ... .. • • . 2.00 
Mrs. Brandtneř ".. ; ; • a . 2.00 
MrSi Raskov • • . 1.00 
Mary Pšenička i.. i. • • . 2.00 
Barbora Procháska . • • v SM>° 
Kateřina Luzar . . . 1  • • . i o o  
Anna Tafat ... /... 
Anna Mráček • • .. 1.00 
Mrs. L. S. Freedle .. • • . 1.00 
Mrs. M. Vajsenik .. • • ; 2.00 
Mrs. E. Nunn ...... 
Mrs. E. Bláha ..... • • . 1.00 
Mrs. Hetzel . 2.00 
Terezie Koníček ,—-.25 
Josefa Vondráček v. • • .-*-,50 
Terezie Penc • • -—25 
Alžběta Melda, . . .. . 1.00 

Antonie Němeček .. • . 1.00 

Ř Záhadnému škorní éra ÓM-
tiera ve Vídni píše tamní "Stun-
de": V Praze býval přidělen po
litické policii a za války hlídal 

Kramáře. Vystopoval jeho sty
ky s italským konsulem a způso
bil jeho zatčení. Před tím byl, 
ač žid. důvěrníkem emauzského 
pátera Albána, zpovědníka a dů
věrníka kněžny Hohenberské— 
Chotkové. V duchu P. Albána, 
brzdil hnutí českých volnomyslen-
kárů a rozpouštěl jim všechny 
schůze. Dával pozor i na polic, 
presidenta Křikavu, jenž pak byl 
r. 1916 nahražen Kunzem. Po 
válce převzal ho vídeňský polic, 
pres. Schober. Gellner sám byl 
zámožný a bohatě se oženil. Ale 
hrál na burse, posledně pak se 
súčastnil loupežného výpadu ví
deňských bursiánů proti francouz-

ÚTERÝ, 22.JDUBNAJL924. ^ 

skému franku a to ho strhlo. Mil 
již před tím ztráty a nynější po*, 
prask na vídeňské bursé ho dobil* 
zcela. Bezprostředně před tíia,> 
než si ve své kanceláři vypálil kiW 
li z revolveru do hlavy, měl ro» 
čilený telefonní hovor, podle vš^ 
ho obchodní. V sousední kane#* 
láři slyšeli jen jeho vřískavý hlaši' 
ale nerozeznali slova. Pak od*] 
zvonil, malou chvíli bylo ticho a* 
v tom třeskla rána. Vletěli taijif 
a už se válel v krvi na koberci. 
Odvezli ho a byl ještě operovat^ 

— Ocelně vedená reklamu 
rozšíří Vale zboží, * idvop 
násobí Vás obrat. í 

VŘELÉ DÍKY. y 
S pBeity hfaboké vděčnosti vzdáváme tímto sfděřnř rflký 

všem přátelům, sousedům a známým za súčastnění se pohřbu 
naSeho milovaného syna, bratra a švakra 

KARLA G. MELICHARA, 
jenz k poslednímu odpočinku uložen byl v sobolu 19. dubna 
na hřbitove Highland Park. 

Zejména děkujeme ct. Rádu Broadway č. 234 Č. S. P. 
S. z* vyslání deputace na pohřeb, dále ct. mládencům za vy
provození zesnulého na poslední cestě. Díky nechť přijme 
sl. M ane Srail za tklivou rec a p. Jos. Nflartínek za vřelá slo
va útěchy u posledního lůžka zemřelého pronesená. Dále dí
ky projevujeme zaměstnancům Electric Dept. Machine Shop 
Newburg Wire Mills za květinový dar, všem dárťům krás
ných květin a pohrobníkům Ant. Nosek a Synové za vzorné 
vypravení pohřbu a všichni, kteří v utrpení našem nás těšili a 
soustrastí svojí vstříc nám vyšli. Vděční: 

FRANK a ROZENA MELICHAR, rodiče; 
ALBERT, bratr, MAMIE JELEN, seslra, STELLA 

MELICHAR, švagrová, ADOLF JELEN, svaki, 
a ostatní přátelé. 

-v1 '  *  "  PROJEV DlKÚ. ; ;  j  
v Milou povinností pobádáni, vzdáváme tímto srdečné díky všem našim přátelům zi 

míle překvapéní, k naší poctě uspořádanému v sobotu dne 19. dubna v našem domě, u pří
ležitosti dvacetipetiletého vyrocí našeho sňatku. Srdečnými proslovy, blahopřáními, kyti
cemi a krásnými cennými dary nás poctily následující ctěné rodiny: Pan a pí. A. Verkner, 
pan a pi. V. šilhavý, pan a pí. Jan Fencl, pan a pí. L. Falta, pan a pí. Jaro Yunger, pan 
a pí. R. Novák, apn a pí. Frank Yunger, pan a pí. Eda Horák. Zvláště dekujeme paní 
Verknerové a pí. Šilhavé za obětavou práci v kuchyni a za vzorné připravení tabule při ho
stině. Též díky panu V. Šilhavýmu za pomoc při naléváni nápojů. Též díky pánům i 
dámám, kteří se snažili svým dobrým humorem zpříjemniti a zpestřiti onen kiásný večer 

•ý §££#*! •. v 
. dojmem této přátelské přízně vyslovujeme Vám, milení přátelé, náš upřímný] ' Í| 

dík, s ujištěním, ze přátelství Vašeho tak upřímně nám projeveného* vždy budeme pamětlivi 
a že se vynasnažíme vzájemně se Vám odvděčiti. <k 
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Vděční: tíAfUĚ a BEbtoCtt tfCŠA. 
13508 Bartletl Avi. 

OZNÁMENÍ ÚMRTÍ. 
V nezměrném žalu oznamujetn všem přáteluirt 4 známým truchli

vou zprávu, že zemřela naše milovaná dcera a sestra, 

RUTH MARIE PRUSHA, 
v pondělí, 21. dubna a 12. hod. v poledne • nemocnici Fairmount po 4 
týdny trvající nemoci, v stáří 6 roků a 2 dni. 

Pohřeb našeho miláčka bude konán vé ěttrtek 24. dubna z domu 
smutku cis. 8714 Capitol Ave. na hrbitbv Highland Park a bude vypraven 
pohrobníkem p. K. Horákem. Přátelé a známí jsou žádáni, by se pohřbu 
súčastnili. O tichou soustrast prosí 

JOSEF A MARIE PRUSHA, rodiče, 
WILLIAM, brata^ m ostatní přátelé. 

E .  J .  S T A N E K  
ŽÉLÉŽÁŘSKÝ OBCHOD 

NIAGARA A MONARCH 
FURNACES 

niag«" 

Ms-
na 5 réků. 

13802 Kinsman Roadr 
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