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OŠKLIVÁ AFFÉRA V ITALU. 
OPOSIČNÍ POSLANEC UNESEN A NEJSPl 

SE ZAVRAŽDĚN.. 

Ífcím, 15. června. — Záhada zmizení poslance Matteotti-
ho hrozí vyvinouti se v politický skandál, jenž může otřást i 
základy Mus«oliniho kabinetu, nepodaří-li se ujistiti veřejnó 
tnínéní, že pověsti jakoby někteří členové vlády byli v tom 
súčastněni, jsou bezpodstatné. 

Oposiční tisk totiž nadhazuje, ie poslanec Matteoti byl 
unesen z podnětu jistých členů kabinetu Mussoliniho a uka
zuje prstem podezření na poslance Aido Finziho, podsekretá-
ře státu pro záležitosti vnitra. Poslanec Finzi podal dnes svo 
ji resignaci Mussolinimu, jenž ji přijal. Po něm následovala 
resignace Cesare Rossího, šéfa tiskové kanceláře minister
stva vnitra. 

Řím, 15. června. — Soudce Grossi, po vyšetřování zmi
zení poslance Matteotiho a prozkoumání zprávy, kterou po
licie mu podala, povolal si Si£. Filippoeliho, redaktora Corrie-
re Italiano, do své úřadovny a kladl mu otázky. Filippeli, po 
odchodu ze soudcovy úřadovny, vzdal se svého místa a ihned 
odejel z ftíma. Mezitím však vydán byl rozkaz na jeho zat 
čení a policie v automobilech dostihla jej na stanici padesát 
mil od Říma a zatkla, filippeli byl přiveden zpét do hlav
ního města. 5 * 

ČSL WSLAHEC VÁŽNĚ NEMOCEN. 
Washington, 15. Června. — Zdravotní stav českosloven 

ského vyslance, Dr. F. Chvalkovského, který trpí ledvinovou 
chorobou, zhoršil se v posledních dnech. Dr. Chvalkovský 
za účelem léčení této své již delší dobu trvající choroby na
stoupil koncem minulého měsíce zdravotní dovolenou s úmy
slem léčiti se ve Spojených Státech. Není však vyloučeno, že 
na radu ošetřujících lékařů odebéře se k dalšímu léčení do 
Evropy. -
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VRAZI JSOO PRÝ "ABNORMÁLNÍ". 
Chicago, $• éervnm. — Nathan Leopold, ml. a Eicharc 

Loeb jsou "abnormální" a neměli by býti oběšeni pro "expo 
riment". jejž provedli únosem a zavražděním čtrnáctiletého 
Roberta Frankse, dle mínění nejméně dvou z pěti psychiatru 
zjednaných obhajobou k prozkoumání duševního stavu mla 
dých vrahů. Abnormální vlastnosti zvláště jsou prý vyvinu 
ty u Leopolda, jenž zločin sosnoval. Týž prý aerná napro 
sto žádného mravního smyslu. 

©MILOSTNÉNí BRA TRI 
•. LUPIČI. 

P# dvouletém odbytí tffestu 
řisouzenýeh pétadvaaítí by 

li včera guvernérem A. V. Do-
nahevem pardonováni dva bra 
tři Patrick a William Buttle-
rové, kteří kdys přepadli jis
tého muže a oloupili jej o men 
ší obnos. Omilostnění stalo se 
na odporučení okresního soud 
ce C. H. Wooda z Mt. Gile, 
zde vypomáhajícího, okresní
ho žalobce Stantona a správ
ce trestnice P. E. Thomase. 

\ VELKÉHO ÚSPĚCHU 
docílil mladý nadaný student 
pan Eduard J. Vachuška, kte
rý před čtyřmi roky s vyzna
menáním vystudoval na tech
nické škole na záp. straně a 
na odporučení a nátlak profe
sorů v dalších studiích pokra
čoval na N. Y. State school of 
Ceramics na Alfred universi
tě v New Yorku. 

Minulé středy po čtyřech le-

K HRfllíO 
POHROBNTCKÝ A 
BALSAMOVAČSKÝ 

ÚSTAV. 
8271 vých. 55. ulice. 

obraťte se na nás s důvěrou v pá
du že byste potřebovali našich slu
žeb. Dodáváme automobily k 
pohřbům a slavnostem. 

FREE CHAPEL SERVICE 
Tel. Broadway 3969 

V ŠTĚPÁN KUBCk íediteL 

tech neúnavné práce obdrže 
diplom co Bachelor of Science 
ceramics inženýr s vyznamená 
ním magna cum laude. Při o 

•devzdání diplomu profesor pro 
hlásil, že po 88 letech, kdy u 
niversita byla založena, p. Va 
chuška jest první student, kte 
rému podobného vyznamená 
ní se dostalo. Pan Vachuška 
neměl za sebou zámožných ro 
dičú, kteří by jej dostatečně 
podporovali, a proto při stu 
diích různou prací byl nucen 
si přivydělat. 

V září pojede na Rutgers 
College, New Brunswick, N 
J., kde co 201etý instruktor 
bude konat přednášky a př 
tom se věnuje dalším studiím 
aby dosáhl Masters Degree 
Při graduaci byla přítomna 
jeho matinka, známá spolko 
vá pracovnice p. Marie Va 
chušková, ieho sestra Josefi 
na Vachušková a bratr Vá 
clí»v Vachuška z Clevelandu. 

Nadanému krajanu našemu 
neieme plného zdaru na jeh 
budoucí, zajisté že výborné ži 
votní dráze. f  

ni ii • 
CELA VESNICE "ZAVŘENA' 

OHve Hill, Ky., 14. června 
Veškerá mužská část obyva 
telstva tohoto horského městeč
ka byla pozatýkána na různá 
obvinění z přestupování Vo 
steadova zákona. Jest jenom 
patnáct mužů ve městečku 
na každého z nich vydán by 
zatykač. Někteří vyrábéii whis 
ku a jiní ji prodávali. 

ČEŠI V CLEVELANDU. 
PRO "SVÉT" NAPSAL J. t. 

OZNÁMENI ÚMRTÍ. 
Oznamujme »§«• přátHui i náaýa tnKhBvM zprira, ft* waM 

•li nílovauj 0t€€ 

P. JOSEF TOMEC 
v Mfeota dar 14. fervna v 7:42* bod. refer. >álťžH k ftáiia foStf Bratří 
é. 103 (\ S. P. S. 

Pohf-eb ztonulého bade koaáa v íttrý 17. řeneace ve 2 hod. odpoL 
F domu smutku ř. 8841 xip. 4€. aL aa bHíiter W«t Park a bade výpra
vou pohrobníkem p. Fr. Fantou. Přátelé a zbim fct©B žádáal, by se po* 
hřbu súčastnili. O tichou soastrant prost 

BESSIE ( Al'SE, JOSEF TOMEC, MARIE ROMIU, LIBBIE 
BITTEL, PAfLINE TOMEC, I,ADIE TOMEC, dítky. 

Přítomné je piředaedou p.. 
Skalák, tajemníkem p. M. Ze
man. Ten to umí! Každý jeho 
protokol může být podkladem 
ku spracování krásných dějin 
"Starých českých Osadníků." 

Inkorporporatory jsou pá
nové: Kamil Wússenberger, 
Tom. Sídlo, Frant. Hrubecký, 
Vlach, Jan Jiroušek. 

Spolek S. C. O. je ve sku
tečnosti spolkem zábavním. 
Oživují se v ném upomínky na 
dávno minulé časy a ti staří 
veteráni obojího pohlaví ba
ví se v ném po svém způsobu 
jako za starodávna, což sku
tečné slouží jim ku zdraví a 
prodloužení života. 

Z dosud uvedeného vysví
tá, že Češi žijící v Clevelandé 
stále pokračovali a v každém 
ohledu chápali se všech mož
ných prostředků, by stali se 
druh drUhu užitečným. Neo
pomenuli ničeho, co by k vzá 
jemné podpoře sloužilo. 

Než pořád ještě něco schá
zelo, co by vzájemnou podpo
ru dovršilo. Tisíce krajanů ži
lo pod cizí střechou. Nastala 
otázka, jak pomoci si ku vlast 
nímu krovu. Tu pojala někte
ré energické muže soásná my-
rlenka založit k účeli tomu 
vvoomocný a stavební spolek. 
Nebyla to ovšem původní my 
šlenka. spolky takové stávaly 
iiž v Chicagu. — Za tfm úče
lem sešlo se několik mužů v 
Columbia Hall u p. Jos. Ku
bů. by o té důležité otázce po-
rokovali. 

Byli to zejména pp.: Frank 
C. Maňák, Dr. J. B. Plent, 
Frank Kvsela, Vác. F. Herold, 
Anton Klípec, Emil Raus, Jos 
Čánský, Albert Palda, Fr. Hej 
na, Em. Fingulin, Jos. ftehoř, 

Tito pánové po dlouhé po
radě přešli k činu a založili 
Výpomocný a Stavební spolek 
Usneseno, by jeden dílec byl 
$200, na který se má splácet 
50c týdně. Na návrh p. Frant. 
Kv;ely měl spolek nésti jméno 
"Výpomocný a Stavební spo
lek Včela. Toto případné jmé 
no zalíbilo se všem, a do dnes 
po 28 roků ho nese. 

Spolek Včela nechal Ml m-
korporovat a prvních osm pá
nů výše zmíněných je zanese 
no na inkcrporační listině. Ač
koliv spolek "Včela" založen 
byl dne 19. března 1896, v ži 
vot vstoupil 31. března 1896, 
kdy příspěvky na dílce se po
cítiv skládat. Tehdy bylo za 
bráno 347 dílců po $200, což 
činilo $69.400. 

Prvním předs. "Včely" zvo
len p. F. Kysela, taj. Dr. John 
B. Plent, pokl. p. Em. Raus, 
právníkem F. C. Maňák, do 
finančního výboru pp. Václav 
Herold, Em. Fingulin a Jan 
Koutník. První čtvrtletí vyka
zovalo příjem $1764.15, vy
dání $147.81. Zbývalo spol. 
jmění $1616.34.. Prvním žada
telem o půjčku byl p. K. 
Chmel. Žádal o $2800, ale no
vě zrozená Včela tak bohatá 
nebyla. 

Předseda p. Frank Kysela 
zapůjčil Včele potřebnou do 
datečnou sumu, aby p. Chmel 
se stavbou pekárny na Broad
way nebyl zdržován. Tak za
čínala "Včela", 

Říká se, že z malých věcí 
pocházejí velké a to osvědčilo 
se v plné míře i u Včely, která 
vedena byla rozšafnými a po
ctivými muži, jako byl p. Jos. 
Mulač, který byl hned druhý 
rok po založení zvolen jejím 
předsedou, a dr. J. B. Plentem, 
který své zodpovědné místo 
zastával svědomitě a poctivě. 
Taktéž mladý tehdy právník 
p. F. C. Maňák byl dle možno
sti dobrým rádcem. V ředitel
stvu zastoupeni byli též mužo
vé spolehliví, kteří nehleděli 
vlastního prospěchu, jenž do
bro Včely měla před očima. 
Dva a jueJi j*o« as ém dnes v 

ředitelstvu a starají se o svě
řené jim peoí% ale sami ne
zbohatli. 

Včela starala se o jiné, by 
přišli pod svou vlastni střechu, 
sama však byla v nájmu. Ko
nečně i její tužby se splnily. 
Přišla pod svůj vlastní krov. 
ICaždý zná tu krásnou budovu 
na rohu Broadway a Portage. 
Jest to chlouba 'nejen Včely a 
jejích podílníků, ale též všech 
Čechů v Clevelandé. Včera má 
též odbočku na Miles ave. i 
vlastním domovem, kde pod ří 
zením p. Jana Hejduka dobře 
prosperuje. 

Dr. J. B. Ple^t jako tajem
ník a Fr. C.. Maaňak jako práv 
nik setrvali ve tvých úřadech 
až do roku 1915, kdy pro ně
jaké nedorozumění vzdali se 
svých míst u Včelv a za krát
ko založili podobný spolek 
pod jménem "Oul". Dlouho
leté zkušenosti a jich vlastní 
schopnosti přispěly jim ku 
zdaru, tak že Oul v krátké do
bě dodělal ie velkého úspě
chu. Má též svůj vlastní do
mov. Předsedou je p. Frank C 
Maňíák, tajemníkem p. F. G 
Voldřich. Oul má též dobré 
obchodní ředitelstvo, na čemž 
mnoho záleží. 

PONDĚLÍ, 16. ČERVNA"'1924 

Po tomto rozdvojení Včela 
odstěhovala se z domu dr. J 
B. Plenta přes ulici k p. Lu 
kášovi, který právě měl pro 
ni místo vším potřebným pro 
bankovní obchod zařízené. 

Na místě odstouplého taj 
dr. Plenta zvolen mladý, schop 
ný, patřičně vyškolený p. Jan 
A. Kainsinger, a na místo práv 
nika p. F. C. Maňáka zvolen 
p. Otto Zinner. A tu šlo vše 
svým vzorným obchodním tem 
pem dále, až stihla Včelu hro 
zná, neočekávaná rána. Horli 
vý a oblíbený, jj&fUtda p. Jo 
sef Mulač zemřeu Včela nesla 
tuto ztrátu těžce, neb p. Mu 
lač byl povahy ryzí, pořádku 
dbalý, jemuž má Včela za 
mnoho co děkovati. Újradova 
dlouhých 20 roků. 

Na jeho místo nastoupil mí 
stopředseda p. Josef Klíma 
Brzy re shledalo, že jest do 
brou náhradou za p. J. Mula 
če. Jako dřívější, úspěšný ob 
chodník brzy se dovedl vpra 
vit do svého zodpovědného ú 
řadu. Za sedmiletého úřado 
vání mnoho dcbrého bylo vy 
konáno. Kapitál Včely se zde 
?a*eronásobil, postavena vlast 
ní budova a jiné doliré věci se 
vykonaly. . 

Místopředsedou fe p. Alois 
2ák. O tom bych mohl směle 
tvrdit, že snadno a bez obavy 
v pádu potřeby mohl by za
sednout! v křeslo předsedy. 

Doufám, že nikdo mi neza 
zlí. že o Včele jest mnoho na 
osáno. Včela byla prvním spol 
kem toho druhu, která vzala 
st za učel dopomáhat svým 
členům k iich vlastnímu oby
dlí rři malých splátkách, což 
se jí v plné míře podařilo. Ne 
sta. ale tisíce krajanů pomohlo 

k domkům pomocí Včely. 
Tieíce hochů a děvčat uspo
řili si hezkv kaoitán "do za
čátku", ukládáním ti u Včely 
a tím jejich ukládáním mí vv-
nnmáhalo potřebným. Co ie 
Včela? Je to veliká armáda 
15dí, vráiemně podporují
cích. Úředníci spolku toho jsou 
té massy lidu pouzí sluhové, 
kteri jim to vedou a aprostřed-
kují. 

Všecky ty stavební a výpo-
mocné spolky jsou bankami li
du a ne kapitalistů. A proto 
každý dobře smýšlející Čech 
měl by se stát členem tako
vého spolku, kterých je mimo 
Včelu asi osm. Všecky ty spol
ky jsou dobré a možno tvrdit, 
spolehlivé. Proč? Protože ne
podnikají žádných krkolom
ných spekulací (jako Munici-
pálka). Každá ukládá neb půj 
čuje peníze jen na hypotéku 

aneb na členskou knížku, tu
díž dlužíte si sami od sebe, 
platíte úroky, které na druhé 
straně dostáváte zpět. 

Pouze na Broadway je pět 
stavebních a výpomocných 
spolků a sice: Včela, Oul, Pro
gress, Pioneer, Atlas. Tento fi 
ranění spolek postavil svou 
vlastní pětipatrovou budovu. 
Přízemí bude banka, ostatní 
>udou úřadovny. Je to největ-
ší budova na Broadway, vskut 
ku okrasa české čtvrtě. K je 
jímu otevření a odevzdání je
jímu účeli spolku "Atlas" sr 
dečně blahopřeji. 

Na západní straně jsou po
dobné spolky dva a sice Fe
deral a Aetna. Tento poslední 
v minulých dnech otevřel svou 
vlastní budovu, která je nejen 
krásná, ale též pro bankovní 
obchod uvnitř dobře zařízená. 

Na východní straně jsou dva 
spolky, Quincy a East End, na 
Miles ave. pak jest spolek 
Corlett. 

Jestli jsem některý Opome
nul, budiž mně laskavě promi 
nuto, neboť mým úmyslem ne
ní těm výše uvedeným dělati 
nějakou zvláštní reklamu. 
Myslím, že o to se postarají 
samy. Chci jen ukázati, jak 
ohromných úspěchů v minulém 
půl rtoletí Češi se dodělali. 

Ještě něco schází k vzájem 
nějšímu se podporování nás 
Čechů zde v Clevelandé, totiž 
pojištění proti ohni, o němž 
myslím, že by nás ještě více 
sblížilo, a doufám, že se to 
dříve nebo později uskuteční. 

K závěrku musím podot
knout!, že za psaní této stati 
se mi zdálo, že- znovu proží
vám těch padesát sedm roků 
zde strávených se stále stří
dajícími re pocity. 

Některé vzpomínky byly 
sladké, hřejivé, tak že zdálo 
že bych objímal celý svět. Při 
jiných zhořklo mi v ústech, a 
zdálo se mně, být to v mé mo 
ci, že bych ten samý svět (ne 
?nad denník "Svět") rozcapar 
til! Ovšem vzpomínky takové 
týkaly se mých vlastních záj
mů, a pro'o nejsou ani zde u 
vedeny. 

Sejdem-li se kdy ještě touto 
cestou? — Nevím. Pro jistotu 
dávám všem čtenářirm "Světa" 
s Bohem! 

Bern, švýcarsko, 14. června. 
"Bankverein" oznamuje, že 

opatřil pro Jugoslávii půjčku 
obnosu 15 milionu švýcar

ských franků. Půjčka tato je 
súročitelna sedmi procenty a 
jest. splatnou ve dvanácti le
tech. Obecenstvu nabídnuta 
byla při kursu 94.' 

RADNÍ HATTON POJEDE 
DO PRAHY 

V Praze od 21. do 24. čei 
vence uspořádán bude velký 
mezinárodní sjezd pro vědec
ký výzkum práce, kterého st 
yú cast ní největsí znalci, ja 
I rcfesorové universit tak od
borní inženýři. Jak psaly vče
re j š í  l i s ty ,  vys lán  bude  na  k o n  
věnci radní prof. A. R. Hal-
ton, který zastupovati bude A 
merickou radu inženýrů. Pú 
vodní zpráva o vyslání Hatto-
na do Prahy vyšla z New 
Y o r k u .  

5V*€ARSKA PŮJČKA l?RO 
JUGOSLÁVII* 

NESTĚSTÍ NA BERLÍNSKÉM 
NADRA2Í. " 

Berlín, 14. června. —« Pět 
osob bvlo zabito a 16 poraně

no vážně, když osobní vlak 
vrazil do řady kar stojících 
na Potsdam-Wansee nádraží 
dnes dopoledne. Doprava ná
sledkem toho byla na dlouhott 
dobu přerušena. ji 

U P O Z O R N Ě N I  t v  
Dovolujeme 8Í tímto uvéstl 

ve známost, že < 
stěhujeme a dovážíme 

jak v mésté tak i na venekť 
Budete-li potřebovati našich 
služeb, obraťte se s důvěro\i 

% 
na • - Ji V 
K Ř Í Ž  A '  B A R B  A t  

4327 MARTIN AVE. h. 
Tel. Broad. 1221. 

rnsnw 
VŘELÉ DÍKY. 

Vděčností pohádána vzdávám tímto vřelé díky všem 
ct. přítelkyním, které k mé poctě uspo|áda]y překvapení 

sobotu dne 7. lervna V itašem donwPč* 7211 Montgo
mery Ave. 4 

Na oslavě této se podílely dámy: škoda, Byd/.OV-
ský, Režný, Fryauf, Anna Klír, Antonie Klír, Šlach, 
M ása. Včelka, Eggert, Bauer, Adamec, Piták, Dvořák, 
Stech, Kalousek, Pokorný, PleŠný, Pokorný. Ct. dá
my, které se nesúčastnily, ale přispěly na tuto oslavu: 
Perout, Denk, Zák, a Spěváček. > 

Díky projevuji mileným přítelkyním pí. Skoda 
pí. Antonii Klír za řízení tohoto překvapení, za upraM*-
ní tabule a obsluhu hostu a pí. Škodové za upřímný 
proslov. Dále vřele děkuji za krásný stříbrný dárek a 
za vše, co k mé radosti učiněno bylo. Mým upřímným 
přáním jeti, bych se Vám v plné míře odvděčiti mohla. 

Vděčná g MAUir. KORDULA. 
A^Jk 

? 
V 
? 

t 
t 

£ přátelům a známým, kteří se súčastmli pohřbu naší milova-
t né babičky, tchyně a prababičky 
V 
X ^ jež v Krematoriu v Colhnwoociu ve čtvrtek 12. června by-

la spopelněna. Díky projevujeme Velkovýboru J. C. D. a 
^ předs. pí. Růžičkové, Sboru Vlastimila č. 9 J. C. D. 

Pí. MARIE ROKlSKQVÉ 

VŘELE DIKY. 
Vděčností pobádáni vzdáváme tímto srdečné díky všem . 

t 
T 
T 
T 
T 
T 

a pí. £ 
$ Zdence Soukupové, Prvnímu Dámskému Sboru Vlasta a ^ 
i pí. Svobodové, Dámské Besedě a pí. Cahové, Spolku Sta- ^ 

rýcH Českých Osadníků a-pí. ^"erezii Slukové a Dram, 
Sboru "Tyl" a p. Skalákovi za vyslání deputací na pohřeb £ 
a za proslovení dojemných řečí. Děkujeme srdečně Pě* X 

Jjt veckému kvartetu za zapění tklivých písní, pohrobníkům % 
£ Eras. Raus a Syn za velmi pečlivé vypravení pohřbu a 

všem, kteří soustrast svoji nám projevili a žal náš 
t se snažili. , Vděční: i X WALTER ROKOSEK, vnuk; " 

EMMA ROKU.SEK, snacha; MILDRED ROK0-
SE.K, pravnučkd, a ostatní přátelé. 

? ? 
• 

PROJEV SOUSTRASTI 
Pod dojmem truchlivé zprávy nad úmrtím naáe^ 

ho váženého spolubratra 

p. JOS. TOMCE 
vyslovujom tímto pozůstalé rodině naší nejhlubší sou* 
strast. ' 

Kéž tento projev náš zmírní hoře Vaše. 

Skládá 

ŘÁD ČEŠTI BRATftí & 10* C. S. P. S. 
fř. Šebek, předs. Ant. Cihla, taj. 

OZNÁMENÍ ÚMRTÍ. 
V5em pfáteHhn a známým oznamtijem truchlivou zprávu, že se 

Nejvyssímu zalíbilo povolati k Sobě po delší nemoci našeho milovaného 
manžela, otce, syna a bratra, 

p. JOSEFA HOLATA,' 
v sobotu, 14. června v stáří 49 roků. Pocházel z Netonic u Heřmane, 
kraj písecký v Čechách a dlel v Americe kol 30ti roku. Náležel k sp. sv. 
Jana Nep. c. 102, První Ústř. Jednoty, ku Columbia Court č. 1285 Kat. Les
níků a k National Home Club. 

Pohřeb drahého zesnulého bude konán ve středu 18. června v 8 h. 
ráno z domu 3mutku č. 3890 Washington Park Blvd. do kostela Panny 
Marie Lourdské na Hamm Ave. a odtud na hřbitov Kalvarii a bude vy
prav en pohrobníky Holán Bratří. Přátelé a známí jsou žádáni, by se po
hřbu súčastniHu O tichou soustrast proti 

ANNA HOLÁT, manželka, 
JOSEF, EMMA, MARIE, BOHUMIL EDWARD, LILLIAN A MILDRED, 
dítky, JAN HOLÁT, otec, bratr FRANK, a sestra v Čechách, a ostatní přá
telé. 

u -


