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Zvoníkova dcera, 
\ 

Z vypravováni naší babičky, napsal 
JAN JÍROU ŠEK. 

"-: Věnuje Sígrjf/n Českým Osadníkům:* 
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OBĚŤ PRO LÁSKU. ona nemůže říci, že ji nectil 
Od té posvícenské muziky, jako svou vlastní matku. A to* 

kdy selka Hrubá, Toníkova ne hie s tou zvoníkovic holkou že 
vlastní matka, odkryla tak,je pouze výbuch jeho mladé-
zdrcující novinu, že Toník je ho srdce, výbuch tlumené lás 
skutečné do Mařenky zvoníko- ky, která v tom věku vzplane 
víc zamilován, bylo na statku u každého. "Až se hoch vy-
boží dopuštění. Hádky byly na bouří," doložil, "pak začne u 
denním pořádku. Trpěl hospo- važovat a zmoudří." 
dář, trpěla chasa a Toník nej-' "Zmoudří?" uštěpačné řek-
víc! Nevlastní matka řádila la selka. "Ale až bude třeba 
jako divá saň. Na Toníka má- pozdé! Bude z toho ještě skan-
lokdy promluvila a když, tak dál a hanba. To si zapiš! Ta 
to bylo jen proto, by ho vyplís cúra je prohnaná! Ona ví, že 
nila, a Toník ku všemu mlčel, ri ji Tonda nemůže vzít za že-
ccž však matku ještě více k nu, ale ví též, z koho se dá 
hněvu popuzovalo. V takové hodně vyždímat, rozumíš, tá-
náladě obyčejně obrátila hrot to? A proto si ho nadehnala. 
své zlosti a nenávisti proti své- Jsem jista, že je tomu tak! 
mu mužovi. Byl-li doma, ry- Toť se ví, že ona může svést 
chle ho vyhledala a počala, mp každého.1 Její kráse a svůdným 
čisti levity: jocím neodolá žádný! Proč jen 

'Ty, táto! To jsem «e dočká p4n Bůh n«hrom»d; tolik krí 
1. pěkné radostí na svém %y- *r • «""»'» do tak chudého 
náčkovi! To mám za to, že 
jtem ho třeba lépe než jeho "Nerouh«j zvolal mul. 
vlastní matka vypiplala a vy- ..S,vořitel má rozličné dary a 
chovala, aby z něj něco bylo kmidťmu „ému tvoru ve své 
a aby lidé mě neměli v hu- moudro,ti roIdívá dl. „é ST. 
bách, že jsem zlí macecha! 0n takť T; proíj>. 
Takhle mně kluk splácí, když „J4 nerouh4m>.. tko£Ua 

nam oběma pres hlavu pre 

děvčete ?" 

rostl . mu do řeči žena, "ale tadyhle 
«. ise Stvořitel musil zmýlit! To 

Marně jí to muž vymlouval lika krásy nahromadit na jed 
a ji konejšil, že Toník byl do- no stvoření — na dceru u 
sud hodný, poslušný syn, že smoleného ševce! Neměla by 
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VELKOLEPÝ VÝLET 
—pořádá— 

—  Ř Á D  
W00DR0W WILSON 
Č, 72 Č. S. B. P. J. 

V PÁTEK, 30. KVĚTNA 
NA FARMU p. KV£TA 
na Kinsman Rd., Stop 25'/£. 

Hudba p. Sístka účinkuje. 
K hojné návštěvě uctivě 

zve * 

PROCES S DOMNĚLÝMI 
TRAVIČKAML 

Pořadatelstvo.' 

i lována pro tentýž zločin. Vy 

Snaha okresního žalobce u 
svědčiti Fannii Costanzovou ze 
spiknutí proti životu vlastní 
ho muže utrpěla za včerejšího 
soudního líčení jistou poráž 
ku, když okresní soudce AI 
vin J. Pearson dal místa ná 
mitkám obhájce obviněné Cos 
tanzové. 

Jako svědkyně vypovídala 
včera pí. Antoinetta Contiová 
3196 vých. 123. ul., že sama 
seznámila Costanzovou s Em
mou ColavitOvou, jež jest ža 

PROJEV SOUSTRASTI 
Hluboce cítěnou soustrast projevujeme tímto 

ct. pí MARII HRBÁČOVÉ 
á celí rodině nad těžkou ztrátou, úmrtím milovaného 
syna, 

p. LADISLAVA HRBÁČE 
, AVáš nezměrný žal vřele s Vámi soucítíme, án v ze-
Hnulém odešel z kruhu našeho bratr všeobecně Vážený, 

RÁD CLARK č. 236, C. S. P. Š. * 
Rosi Mlázovský, taj. 

9 

Skládá 
Jos. Turek, předseda. 

•s 

dost polovic?'* 
"Proč pak žárlíš, mámo? Ne 

obdařil Stvořitel i naše dcery 
dosti tělesnou krásou? A chvá 
a Mu! Zdravými údy?*' 

"Ale iM takovou čarovnou 
crásou jako tu "prťačku"! —-

ony žádného nesvádějí!0 ' 
"Neříkej hop!, dokud ne

přeskočíš !" namítal muž. "Ty 
ještě nevíš, co tvé dcery pro
vedou, ony jsou ještě mladé. 
Sečkej, až dospějí věku, když 
srdce jejich vzplane touhou po 
ásce, což je zákon přírody. A 

tu v prvním návalu mladistvé 
té vášně žádná rozvaha! Bo-
latství ni chudoba nerozho
duje! Kdo padne dívce do oka, 
toho si zamiluje. Máme toho 
příkladů dosti. Co kdyby ně 
která z našich dcer šla za hla
sem svého srdce a zamilovala 
se třeba do čeledína anebo 
do slouhového syna, co bys po
tom dělala f" 

"Mordije, já bych ji zrych< 
tovala!" rozkřikla se selka < 
naznačovala oběma rukama, 
jak prý by jí "napajtlovala. 

"Snadno se řekne, ale těžko 
vykoná," řekl sedlák Hrubý, 
a aby ukončil nemilou rozmlu
vu, vyšel ze světnice a rov 
nou do polí. Bojoval hťozný 
boj v srdci svém,' nevěda si 
v této tísni ani rady, ani po 
moci. Na jedné straně jeho 
vlastni prvorozený syn, které
ho s otcovskou láskou miloval, 
a na druhé straně jeho man 
želka s dvěma dcerami, kte
ré byly též jeho vlastní, a měl 
jak ženu tak dcery v stejné 
lásce jako Toníka. K dcerám 
z druhého manželství byl vá 
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STRAKA TKETt 

zán povinnbftí. A proto k vů
ním a tvé druhé ženě ne

mohl a nesměl v tomto přípa
dě v ničem povoliti, třeba by 
tak rád učinď. , 

/'* • # 

Bylé to jednou v neděli v 
neděli odpoledne. Toník pot-
cal otce v zahradě a zdál se 
mu ve velmi dobré náladě. 
Využil té příležitosti, přistou
pil k otci a a tlukoucím srd
cem pravil: 

Drahý otče! Pro Boha vás 
prosím, odpusťte mi, že jsem 
vám způsobil tolik nepříjem
ností a zármutku, byl jsem 
vždy vaším poslušným synem 
a vaší pravou rukou, jak jste 
se sám sousedům chlubil..." 

"Ustaň a nenamáhej se 
marně!" zakřikl Ho ot^ť. — 

Vím, kam tím míříš a co 
mně chceš namluvit. Nejen 
zármutek, ale i hanbu mně 
působíš. Zapletl jsi se s tako
vou T- s takovou.. 

'Dost, otče! Nevyřkněte, co 
máte na jazyku, sice nestojím 
sám za sebe!" 

'Ah tak, ty nezdárný klouč
ku! Ty snad ještě chceš mně 
hrozit? Klid* se mi s očí a li
tuj svého přenáhleni!" zuřivě 
vzkřikl otec. 

'Pro Boha, mírněte se, ot 
če! Já mám k vám tu nejhhib 
ší synovskou lásku a úctu. Ale 
bál jsem se, že o té nevinné 
dívce chcete pronésti nějaké 
nehezké, nečestné slovo, če 
hož ona nezasluhuje. Pro Bo
ha vás prosím, neobviňujte ji 
z ničeho. Zdali je to v očích 
vašich, že mám zvoníkovu 
Mařenku rád, nějakým provi 
něním, přičítejte to mně samé-

prftvčla, že obě ženy se radily 
.l&k před 4 roky zemřelého 
Marina Costanza vyléčiti 
pijáctví. Městský chemik Per
cy Tarver lučební analysí, ale 
teprve za druhého, rozboru sta 
novil, e v útrobách zemřelého 
nalezl 4.0346 gránů otrušíku 
Obhájce obžalované, právník 
B. A. Buonpane popírá, že by 
matematická tato fortrtulka by 
la naprosto přesná. 

HOST Z DALEKA NA RE 
PUBUKÁN&KÉ KONVtNCI 

Za národní republikánské 
konvence, konané 10. června 
v Městském auditoriu, hostiti 
bude Cleveland též delegátku 
z dalekého zámoří. Bude to 
princezna z hawaiského krá 
lovského roku David Kawana 
nako, jež jest dcerou Jamese 
Campbella, jednoho z nejstar-
ších osadníků na Hawai, kte 
rá se konvence súčastní jako 
delegátka. Zajímavým je, že 
i v její rodině se rozpoutal po 
litický boj o delegační man
dát. Soupeřkou její byla vlast
ní švakrová, taktéž princez
na, vdova po princi Kubio Ka 
lanianolovi, jenž úřad dele
gátky za Hawai zastávala po 
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8 pobity hluWolíé vděčnosti pneházímo Vzdát i tírtíto srdečné Ý 
díky všem i)řátelňm a známým, kteří se súěastnili pohřbu našeho mi- Y 

% loveného manžela, ot.ee, svna a bratra, > É J & • 

* > • "  '  P .  F R A R T .  R O K M Í E '  .  .  |  
" jctiož t("lesná schránka uložena byla v pondělí 19. května v poslední T 

T 
mu odpočinku na hřbitově Kiverside. t 

Zejména děkujeme ct. Kádu Václava II. 0. S. B. P. J., České J. 
A Pekařské a Cukrářské Unii ě. 39, Clark Lodge ě. 764 K. of 
• .(\nnp c. 125 W. O. W. za vyslání deputací na pohřeb a zástup 
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P. a Peai 
v, zástupcům těch- Ý 

že za proslovení dojemných řeci jak v domě smutku, tak i na hřbitově. •> 
Díky projemujeme pí. Joe Kucyn a p. Stanley Kofroň za zapění Y 

tklivých písní, dále všem dárcům krásných květin, květináři p. Wal- X 
terAvi za vvzdol)ení smutečního pokoje květinami a pohrobníku p. <L 
Fantovi za vzorné vypravení pohřbu. Všem, kteří v utrpení našem 
nás těšili a žal náš zmírniti se snažpi vjr&lQvujem náš neskonalý dflt. 

v ' Vděční: \ 
0TILIE KOVÁŘ, manželky 

% Stanislav, Evelyn, dítky; Marie Kovář, matka, bratří, sestry 
& 
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a ostatní přátelé. 

řadu let, a|e posledně byla po 
ražena princeznoú Davidovou 
jež jest taktéž již vdovou. De 
legátku z trop spolu s něko 
lika jinými hawaiskými poli 
tiky, včetně Roberta W. Schie 
dse, člena národního výboru 
přistála včera v San Francis 
ku a nachází 9e s celou společ 
fiostí na cestě dp Clevelandu 

SJEZD BÝVALÝCH VÁLEC 
NÝCH PROMYSLNÍKŮ. 

. —f/• f, 

Od příštího pondělí 'do čtvrt 
ka konali T»e bude v Obchodní 
komoře zasedání amerických 
průmyslníků, kteří se, za své 
tové války věnovali výrobám 
válečného materiálu a dnes 
svoji činnost VěnOvati chtěj 
účelům mírovým. Na schů 
>síeh mluviti budou bývalý ta 
jemník války N. D. Baker, D 
F. Davis, asistent tajemníka 
války, Bernard Baruch a Fr 
A. Scott, jenž býval za Wilso 
na předsedou Rady válečného 
průmyslu. Řečniťi budou ve 
středu večer. 

mu a té čisté nevinné dívky u* 
ietřte!" 

Tu zakryl n Toník o£i ru
kama a rozplakal se jako dí« 
té.'— Otec, který dosud sedél 
na lávce pod jabloní, polo 
zlostné, polo útrpné hleděl na 
syna a pravil: 

"Prosím té, synu, kata jsi 
dal rozum ?Ty, syn z takového 
statku, mél jsi si hledat zná
most mezi sobě rovnými, —— 
vždyť je selských holek jako 
máku! Jak rádi by té všude 
viděli a dělali by si z toho 
čest, že Toník Hrubých se o 
jejich dcéru uchází! A ty bez 
rozvahy zapleteš se s tako
vou chudinou, fantíš se za šev 
covou dcerou a víš dobře, 
že z mračna toho.pršet nemů 
že. Ty to sám uznáš, až se že 
svého poblouznění probudíš. 
A jaký to pak bude míti ná
sledek? Ostudu! Fuj, $tyď 
se!" zoufale zvolal otec. 

'Nikoliv, drahý tatínku, 
pravil, Toník a pozvedl k ot
ci své uplakané oči. 

'Moji lásku k té dívce ne
možno nazvati chvilkovým po 
>louznéním, ta «• mnou rost-
a od dětství." 

'1 ty nezbedo, ty nehodný 
tluku!" rozkřikl se otec. V 

tom vystoupila macecha, kte
rá za blízkým křovím nasloti 
chala. -

"Že M a ním tak mažel, tá 
to," jaksi loudavě promluvila. 

2ádné caviky s ním -r do 
t>rá hůl by ho přivedla k roz
umu!" 

'Děkuji vám matko, za tá 
kovou přímluvu. Kdybych měl 
svoji vlastní matku, ta by se 
mnou jinak cítila, od vá» se 

však nedá nic dobrého v můj 
prospěch očekávat," řekl To
ník a uznal za dobré vyttttit 
se z tak nemilé útuacé a 
šel rovně do maštale, 

Ueedl na okraj řezámy a 
oddal se úplně svému žalu 
nad neupřímností své mace
chy, která radí na jeho poko
ření dobrou hůl! 

"Ano — dobré hole by bylo 
třeba na ni — na moji nevlast 
ní matku!" vzlykaje mluvil 
pro sebe Toník. "Ona dostala 
otce pod pantofel a mě má 
ráda jako valach hříbě..." 

Tak hořekoval Toník, co 
zatím jeho macecha četla ot 
ci levity. 2e prý kluka k niče
mu nevedl a ona bála se co ří
ci, aby nebyla od lidí pomlou
vaná. Vyčítala mu též, že už 
tehdy, když Toník byt ma
lým chlapcem, nehřál si s ji
nými dětmi než s tím zvoní
kovic capartem, a když ho — 
otce —- na to upozornila, že je 
to nehezké, že pohodil hlavou 

řekl: "Vždyť je to dítě, s 
někým sl musí hrát, — lépe 
je než aby si hrál s nějakými 
rozpustilými chlapci." 

"Tu to máš!" rozhorlila se 
elka. "Ted* tvá nevšímavost 
i přílišná shovívavost vůči 

klukovi se na tobě mstí!" 
"Prosím tě, mlč!" řekl poti

chu muž. 
"Mlčet nebudftr!** rozsápala 

se selka. "Já mám pravdu a 
pravdou zůstane, že ty dvě 
deti si tak od mládí zvykly, 
že je bude nyní téžk^ rozlou-
čiti!" 

"Pokusíme se o to a uvidí
me," jaksi s resignací řekl 
muž. 

S8500 jako náhrada za utrpě
nou pohromu na cti, které se 
rroti němu dopustil starší prv 
niho reformního maďarského 
kostela na ^vých. 71. ul. a Kins 
man rd. Paul Pecsak, 2780 
vych. 79. ul., který o pastorov 
tvrdil v době, když se ucháze 
o místo duchovního správce 
zmíněného chrámu, že v El 
gir. 111. zneužil $500 církev 
ničit "penřfc. ' 

DRAHA NICKEL PLATE VY 
HRALA SPOR O NAHRADU 

Za druhého soudu byl stát 
ním nej vyšším soudem zrušen 
rozsudek okresního soudce 
Thomase M. Kennedyho, dle 
kterého měla " dráha Nicke 
Plate zaplatit Čhristu Bieř 
macherďvi $18.000 za úraz u 
tri)éný ve službě. 

DOSTANE OD PÓlftLOUVA-
VACE $8500. 

NÁRODNÍ TANCE V MÉST 
SKÉM AUDITORIU. 

Rtv. Eugenu Ap Yécseyovi , 
bvlo včera soudem přiřknuto dopoledne tancům v učitelské 

V sobotu ve 2.30 hod. odp 
uspořádány budou v Mest 
ském auditoriu školní mládeži 
různé národní tance, májové 
průvody a jiné jarní radován 
ky. Starší žáci a žákyně* by 
ly cvičeny každého sobotního 
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STROJ *" * 
í > Vykopli prádlo pro ieitičlennou rodi

nu dříve jak fa dvě hodiny:. 
| Lúmihoidový jcyliiídr THORU jest. 

na šest prostěradel, lehké váhy a přece 
trvanlivý. Při práci žádná ztráta času 
zbytečným zařízením, THOR vykoná 

! > vše prakticky. 
< | Pere šatstvo dobře a rychle proto, 
< • že jest přesně stavěn. 
«• 800.000 žen sobě zakoupilo již 
* | THOR proto že vedl, že mu není 

rovna. 
THOR JEST DOKONÁ 

LOST SAMA. 
Zavolejte Main 3807 pro demonstraci 

T ROGERS THOR ELECTRIC SHOP 
| 31—33 Colonial Arc&d* Main 3807 
!! Pobočka v Akron Pobočka v Canton. 
:: 1ft3So. Main St 1*8 5th St. N. W. 
< • Vyrobeny továrníky proslulých THOR pracích strojů. 
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$5 HOTOVÉ 
dopraví vám THOR 
Malý poplatek za zdr-

zené splátky. 

Koleji a pak sami cvičili mlad 
Sí spolužactvo. Kromě taneč 
ního programu provedena bu 
de zpěvohra "Římský vojín" 

NOfŽSKO SE SBLIŽUJE S 
RUSKEM. 

Londýn, 21. května. — Nor 
véžská váda ustanovila dele 
gaci sedmi členů na projed 
nání obchodní smlouvy se so 
větským Ruskem. Delegáti vy 
pravili se okamžitě do Lenin 
gradu, dle depeše obdržené ti 
zdejší Morning Post. 

BULHARSKO DO MALÉ DO 
HODY. 

Sofie," 21. května. Veli
ký zájem vzbudilo zed prohlá 
se ní dr. Eduarda Beneše, čes
koslovenského zahraničního 

"Pozdě, příliš pozdé! čím > 
více překážek v lásce, tím je 
tato horoucnější! Já zkusila 
to sama na sobé!" 

"Ty ž# & tafeé máéĚr tak 
horoucné milovala? Tohle je 
mně neco nového. To jsem od 
tebe ještě nikdy neslyšel. Já 
spise myslil, že ani žádného 
srdce nemáš anebo más-li pře
ce, že je prázdné toho rajské-
IO kvítka, aneb že to, cd cítíš, 
nedovedeš dáti na jevo. A tu 
pojednou rozhovoříš se o lás
ce, jakoby všecky záhyby tv«-
Ho srdce byly jí naplněny." 

"Ty se velíce mýlíš!" řekla 
uražená žena. "Jestli kdy že
na milovala svého mifžf, .pfúc 
jsem to já. Ale v tom máš 
pravdu, že tu vroucí lásku ne
stavím na odiv. Já miluji srd
cem a ne ústy!*' , 

"Odpusť, Toničko. Já tě ni^ 
mínil urazit. Ale že jsi mluvi
la o lásce s překážkami, — 
měla ty jit jaké?** • ̂  

"Matičko sepekovskáť 
ště jsem jich měla málo? Už 
jsi to zapomněl? Ty víš, že 
moji rodičové ani slyšet nechtě 
li, abych si tě vzala. Proč 
prý mám chvátat a vzít si 
vdovce s dítétem, to že nikdy 
a nikde dobrotu nedělalo. Na 
takové vdavky že mám času 
dost. Že prý jsem dosti k své-
tu a přezralá že také nejsem. 
Co prý t<f je dvacet roků pro 
holku s penézy. Moje mamin
ka byla sedmadvacet a dobře 
se vdala, dostala svobodného. 

íPokračováni 

ministra, dle kterého bude br
zy Bulharskti umožněn vstup 
do Malé dohody. Až dosud by
lo Malou Dohodou pohlíženo 
na Bulharsko s pochybnostmi, 
ale v poslední době se zlepši
ly jeho styky s Rumunskem do 
přátelství. Také s českoslo
venskem fce zlepšují jeho sty
ky a mnoho k tomu přispělo 
jednání o uzavření velké 
smlouvy na dodávku bulhar
ského tabáku československé
mu tabákovému monopolu. 
Jaké jest stanovisko Jihosla-
vie v této věci, není dosud ji
sto, ale ať je již jakéko
li, je přece jen Benešovo pro
hlášení dokladem, že ae ; zlep
šuje věc Bulharska v 3$hra
nin. 

OZNAMOVANÍ VE "SVĚTU" 
Pří I NÁS 1 ÚSPĚCH. 

•UKLÁDEJTE VASE ÚSPORY DO BANKY" 

KDO 1)1 PŘIPRAVENÝ KA 
PITU PRO ULOŽENÍ? 
JEN muž neb žena s hotovými pené
zy —: uloženými v bance — kde jsou 

> %vždy připraveny pro možné výhody 
peníze získávajících příležitosti. 
Podobně i Vy můžete míti kapitál pro 
uložení, pravidelným ukládáním částí 
Vašich výdělků v této spořitelně — 
kde Vase úspory budou v bezpečí, po
nesou slušný úrok a budou i v pádu 
potřeby vždy připraveny. 

tmeorponteň /Ml 

gociety for Swings 
tá ttoe Citjj of Cleveland 

PUBLIC SQUARS -V 

Diiftdtrtdjj splacené vkladatelům r. 
1923 byly v poměru 4Vi^o za rok. 
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