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Ztíomhovadčera. 

Z vypravování naií babičky, napsal 
•-' ;., /4tf MOUŠfK. i 

j , >• Vónuje Starým Českým Osadníkům;• 

Brzy stály tři velké talíře nad míru potěšilo. Cítil se rá-
polévky na itole|. If níž milá zem jako doma. Též matka • 
vím vycházela. j dcerou byly nad míru potěše* 

MByla na ohnit" řekl Pokor ný, že hned při vstoupení na 
itý, když první lžíci nedočká- americkou půdu dostalo se jim 
vě spolkl a *l*e vstoupily mu od krajana tak vřelého uvítá-
do očí. jní a pravého českého pohosté-

"Holky, dejte posor, je hor- ní. .. « 
ká jako oheft!" * I Hostinský zůstal 1 našimi 

fCo je do studené polévlp'," | emigranty seděti — těšila ho 
odvětila žena, a dali se všich- rozmluva s nimi do té míru, 
ni tři s chuti do jídla. |že když dopili, poroučel sám, 

Když hostinský donesl ma- by bylo znovu nalito, 
so a pivo, usedl proti hostům j "Tony," zavolal, "přines 
a dobrácky se usmívaje otá- nám dvě piva, a dámám dej 
zal se: "Tak odkud pak jste,'co si přejí." 
krajani?" I "Poslouchejte, krajane," 

"Od Milevska," odvětil Po- nevolí řekl Pokorný, "nerad 
korný. jbych, abyste si z nás tropil ně-

"Není Osek taky u Milev- jaké žerty. Toto nejsou žádné 
slca?" tázal se hostinský. |dámy, to jsou vesničanky. To-

"Ba právět Osek patří osa- hle je moje žena Marta a tato 
dou do Milevska," řekl Pokor- je naše dcera Mařenka. A já 
ný a udiveně zíral na hostinské jsem Prokop Pokorný, mistr 
ho. | obuvnický a dlouholetý zvoník 

"Tak jsme ~ blízcí krajan!, v naší obci. Dámy na vesnici 
Odtud pocházeli moji rodičo- neznáme, ty jsou jen ve měs 
vé. Otec z Oseká a matka z tech!" 
nějakých Hrejkovic. Mě sem' "Odpusťte, mistře Pokorný, 
do Ameriky přivezli, když to už je tady v Americe tak 
jsem byl rok starý. O Cechách ve zvyku," omlouval se hostin 
inálo vím, ale Čechem jsem ský. 
zůstal a Cechem jsem tělem i "Já ale takové hlouposti ni
tí uší!" kdy nezvyknu, aby ševcovu 

Toto sejitf se tti mořem s ženu a dceru nazýval někdo 
prvním krajanem Pokorného dámami. Takhle paní mistro 

vá, to si nechám Ubit!" dolo
žil Pokorný. 

Mezi tím Tony přinesl dvě 
piva, jednu postavil před Po
korného. a druhou před otce. 
(Tony, syn hostinského* byl 
tentýž mladík, který sem na
še vystěhovalce přivedl). 

"Tak co si přeji dámy?" tá 
zal se'Tony. 

To nejsou dámy," opravil 
ho hostinský, /'to je paní mis
trová Pokorná s dceruškou." 

Mladík se zapýřil a krev 
mu vstoupila do tváře. V roz 
pacích opětoval otázku: 

"Co si tedy přeje paní mis
trová á co slečna?" 

'Slečna!" bručel si Pokorný 
pro sebe. "Jste blázni!" To ale 
pronesl šeptem, nechtěje se 
déle pro ty hloupé zvyky há-
dati. 

Divné pocity zabouřily 
srdci Mařenky a tváře jí za
hořely jak rozvitá pivoňka. 
"Bože," myslila u sebe, "on 
ten hezký mladík jmenuje se 
taky Toník," Hned se však za
razila —' zdálo se jí, že se 
dopouští nevěry vůči svému To 
níkovi, když v srdci jejím o-
zvalo se cosi jako láska k to
mu hezkému hochovi. V du< 
chu prosila svého Toníka za 
odpuštění. Přišla jí na mysl 
píseň, kterou Toník její zpí
vával: "Se srdcem těžko hrát 
..." A tu její srdéčko se roz
bolelo a slze vstoupily jí do 
očí — raději obrátila mysl ji
nam. 

Tony donesl žádaný nápoj 
pro matku a dceru — byla to 
sodovka. O, jak rád by se byl 
také poshdil jako otec k těm 

SYN PRESIDENTŮV NEMOCEN. 
OD PRASKLÉHO PUCHÝŘE NA NOZE PO

VSTALA OTRAVA KRVE. 
Washington^#* července. — Vážná nemoc stala se ©pět 

ně nevítaným hostem v Bílém Domě, když zjištěno dnes, že 
Calvin Coolidge, ml., mladší syn presidenta a pí. Coolidge-ové 
trpí nebezpečnou akutní otravou krve. Hoch, jenž čítá 16 
roků věku, onemocněl včera a pozdě večer sděleno, že stav 
jeho budí obavy nejvážnější. 

Pět lékařů bylo povoláno ku konsultaci a bylo zjištěno, 
že otrava krve, vzniknuvší od prasklého puchýře na pravé 
noze během hry tennisu, rozšířila se po celém těle. 

Po další poradě lékařů, jež následovala dnes pozdě ve
čer oznámeno, že ve stavu, jenž před tím označen jako "váž
ný", není žádné změny a že nemocnému "daří se tak dobře, 
jftk se dá očekávati při jeho věku." 

Pí. Coolidge-ová je bez ustání U lože nemocného chlapce, 
kdežto president, když byl proslovil dříve již přislíbenou řeč 
před národním školským sdružením, zůstal po celý den v Bí
lém Domě. Stejně lékaři maj. J^mes F. Coupal a podplukov 
nik J. T. Boone, nevzdálili se po celý den a noc. 

Puchýř na noze se vyvinul během tennisové hry, kterou 
mladý Calvin hrál v pondělí se svým bratrem Johnem, 18-le-
tým. Byla tomu věnována zprvu malá pozornost, až teprve 
včera, když hoch začal si stěžovati na bolesti v celém těle, po
voláni lékaři. Tito pak zjistili otravu krve, která se rozší-
řila po celém systému. 

MUSSOLINI SLEVUJE S KONTROLY. 
7ASCISTICKA MILICE BUDE PftíSAHATI 

VĚRNOST KRÁLI. 
Řím, 3. července. — Úřední sdělení oznamuje, že Musso 

Nul se rozhodl, aby fascistická milice před uplynutím tohoto 
měsíce složila přísahu věrnosti králi. 

Nová přísaha, jež automaticky zbavuje Členy milice je
jich naprosté oddanosti a poslušnosti hlavě státu — jinými 
slovy Mussolinimu samotnému — je první krok k zařazení 
milice do pravidelné armády, což bylo jědnou z věcí, jež Mus
solini slíbil ve své řeči ^ senátě po zavražděni poslance Mat-
teottiho. 4 

Rovněž je to první největéí lčrok k návratu pravé demo
kratické vlády v Itálii, neboť připravuje Mussoiiniho o pod
poru o 300,000 loyálních ručnic, na něž mohl se vždycky spo 
lehnouti, kdykoli parlament odepřel při iěm státi a jež tvo
řily skutečný podklad jeho diktátorské vlády. 

SRDEČNÉ BLAHOPŘÁNÍ K SŇATKU 

jr. JOSEFU KRÁLOVI 
„ «e sl. SYLVIÍ VEVERKOVOU 

oddaným ve čtvrtek 3. Července. * 

Mv Tám Dfefera. mladí manžety, 
bvste SDOIU žlU vesele. 
Osud zdrávi, štéatl Vám del. 
od ztyho Vás uchovel. 
Po čem srdca Vsis tonH. 

v tomto novém stsfor. 
budiž Vám k radosti. 
poDřáno v hojnosti. 
Toť ofán nade fedlné. 
vroucí a ucHrnné. 
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Skládá 
Rodina FRANKA BROŽE z vích. 47. ul. 

milým mu hostům. Ta Česká 
dívka bo přímo okouzlila. Vše 
mu za nálevnou z ruky pada
lo. Byl očarován. 

Když se mistr Pokorný řád
ně se svou rodinou posilnil a 
občerstvil, pomýšlel na další 
Cestu. Zvláště Mařenka chvá
tala * tohoto místa pokušení. 

"Rádi bychom telegrafova
li, kdy a kterou hodinu přibu-
dem do Chicafa," radil se Po
korný s hostinským. 

"Snadná porada," řekl hos
tinský a, zavolav na syna na
řizoval mu: 

"Toníku, podívej te do no
vin, kdy odjíždí vlak na západ 
a kdy dosáhne Chicaga." 

Toník shledal, ie jeden vlak 
odjíždí ve 3 hod. a druhý v 
10.30 hod. Byl na rozpacích, 
co má říci. Raději ,řekne až 
ten večerní, a ještě raději by 
řekl, že žádný vlak už dnes 
nejede, až zítra. Bylo mu ně
jak blaze kochati se pohle
dem na to hezoučké děvče a 
zdálo se mip, že s jejím odcho
dem odletí celá jeho radost a 
rozkoš, jakou v její přítomno
sti cítí a že jeho srdce poletí 
s  n í . . .  

"Vlak vyjede v 10.30 hod. 
večer a do Chicaga přibude 
24. prosince v 6 hod. večer," 
oznamoval Tony, ač věděl, že 
lže, ale chtěl tu milou dívku 
co možné ttejdéle pozdrželi. 

Usneseno tedy, že odjedou 
večerním vlakem. S radostným 
pociten chvátal Toník na te
legrafní stanici, kam ho otec 
poslal, by ten telegram na An
tona Hrubýho do Chicaga na 
Allport ulici zaslal a čas, kdy 
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rodina Pokorného na stanici 
přibude, přesně udal. Ještě s 
radostnějším pocitem přijal 
Toník otcovo nařízení, aby 
přistěhovalce tyto na stanici 
dovedl a postaral se o jejich 
úplnou bezpečnost. 

On by byl šel s tou dívkou 
do Chicaga třeba pěšky. Byla 
to pro něj sladká útěcha, tak 
že se nemohl večera ani dočká 
ti. Skoda, že stanice byla tak 
na blízku! 

Konečně nadešla chvíle, by 
Pokorný žádal hostinského o 
ucet za celodenní hostění. 

"Co jste dlužni? řekl hostin 
ský s úsměvem. "Budete mi 
dlužni přijíti zas. Ano, kdy
by vás někdy dobrý duch při
vedl do New Yorku, v hostin
ci "u Dušků" budete vždy yí 
táni co hosté a žádných peněz 
od vás nepřijmu ani dnes, ani 
kdy jindy. Tak radostně jsem 
si, mistře Pokorný, se žádným 
přistěhovalcem ještě nepro
mluvil, ač jich přichází sem 
na sta, ale žádný mně tak 
dosud nezajímal. Proč? Vy 
přicházíte přímo z toho kou
sku česke země, kde i já jsem 
se zrodil. Ač neznám země 
té, přec rad o ní slyším z úst 
nejbližších krajanů. A proto 
vy jste mými hosty v rodině a 
ne v restaurantu!" 

Marně se Pokorný vťpouze 
— p.. Dušek žádných peněz 
nepřijal. 

Po srdečném rozloučení vy 
dali ae v průvodu syna hostin 
skeho na cestu na stanici. 

Tony cítil se blaženým že 
mohl dotknouti ae rámě Ma 
řenčina když ji přes ulici pře-

Oposiční tisk není však spokojen a tímto opatřením, jež 
považuje za nedostatečné a dále usiluje, slovy resoluce přija
té všemi oposičními stranami 27. června, "o úplné odstraněni 
všech stranických milicí." Ta okolnost, že fascistická milice 
přísahá věrnost králi, neznamená prý nic, pokud milice sa
motná zůstává v existenci jako stroj, přináležející výhradně 
straně fascistů a jí používaný. 

Aby se zlomilo ostří této kritice oposice, další a radikál
nější reorganizace milice se očkeává v blízké budoucnosti. 

V PUMERECk 
Baltimore, Md., 5. července. —, Tři sta padesát osob bylo 

zachráněno, když parník Three Rivers od Baltimore, Chesa
peake & Atlantic železniční společnosti shořel až k hladině 
vodní ve zdejším zálivu 30 mil pod Baltimore. Pokud zná
mo dnes ráno, zahynuli dva lidé, černoši, muž a žena, Ce
stující přepraveni na parník Allegheny, dle bezdrátové de
peše od téhož obdržené. ^ 
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OLYMPIÁDA ZAHáJEW. 
Paříž, 5. července. — Za důstojných obřadů a za jediné 

věty nového presidenta Francie, Doumergue-a, osmá Olympia-
da moderních časů byla zde zahájena dnes odpoledne. Stalo 
se to za největší účasti athletů v historii těchto mezinárodních 
zápasů, které prvně vzaly svůj vznik v Řecku před 2,700 lé
ty. Na letošní Olympiádě se podílí 1,430 athletů z 45 růz
ných národností. 

NOVÁ KRÁDE2 KOŽEŠIN V 
CENĚ $50.000. 

Do Robertsova kožešnické-
ho závodu, 12317 Superior av. 
N. E. vloupali se dnešní noci 
lupiči, kteří byli patrně velice 
dobře obeznámeni s polohou 
místností. Vlámali se dovnitř 
zdí ze sousední grocerie Sun 
shine tak obezřele, že ani po
plašné zařízení nefungovalo. 
V grocerii ukradli pytle na sto 
liber cukru, do kterých kořist 
svoji dle policejních domně 
nek nacpali. V krámě kožeš-
nickém pak pobrali cennější 
věci kromě oněch uzavřených 
v sklepním klenutí. Ukradené 
kožešiny mají dle pryního u-
dání míti cenu $50.000. 

1 

Krise v církvi československé. 
— Z náboženské obce církve čsl. 
na Žižkově, která čítá na 15.000 
duší, se oznamuje, že již podru
hé zamítla na mimořádné valné 
hromadě dne 18. června za velké 
účasti konané vůbec volbu něja
kého biskupa a patriarchy CČS, 
žádala, aby církevní sněm v září 
t. r. provedl radikální opravu ce
lé zatímní ústavy, decentralisaci 
správy církevní, plnou samosprá
vu každé náb. obce co úplně ne
závislé jednotky'a zrušil tituly a 

úřady jako biskup a patriarcha. 
Pro navrženého ústřední radou 
dra Farského za biskupa a patri
archu nehlasoval z celého shro
máždění vůbec nikdo. 

Obětavost slovenského města. 
Vojenský erár bude v Báňské 
Bystřici stavětí obytné domy pro 
vojenské gážisty, k čemuž je ur
čen pozemek proti dívčímu gym
nasiu. Město se rozhodlo zdar
ma vystavěti elektrickou a vodo
vodní síť až k novostavbě, snížilo 
pro obyvatele tohoto domu na do
bu 25 let vodní dávku o polovici 
a dalo ze svého kamenolomu ku 
stavbě zdarma potřebný stavební 
kámen. Se stavbou se započne v 
nejbližší době. 

Ct. československému 
obecenstvu! 

Husova slavnost bude po
řádána zítra ráno o hod. 9. 
v methodistském kostele na 
Broadway a Magnet Ave., 
poblíž 55. ulice. 

Význam Husova upálení 
pro přítomnou dobu, bude 
vysvětlen. 

Každý jest srdečně zván 
a vítán. 

V. J. LouŽecký, 
kazatel. 

váděl. ' 
I Mařenka cítila milé teplou 

cko u srdéčka, kdy spočinula 
ruka její v horké ruce Toníko
vě, ale hned zase vinila: "Bo 
že, co to myslím? Vždyť to 
není můj drahý Toník, můj 
snoubenec! Div se nepokřižo-
vala, by zapudila zlé pokuše
ní. ; 

Stáli Ha peronu zabráni v 
rozmluvě tak, že ani nepozo
rovali, že hluk skládáním be
den způsobený stichl a vlak 
že připraven je k odjezdu. 

Tu se teprve TTony vzpa 
matoval, poslední ruky stisk 
nutí — a honem takřka vstr
čil všecky tři do vozu — ov 
šem že Mařenku až poslední. 
Tu na schůdky jako malé dí
tě vysadil. 

"S BohemT Pište mně, Ma 
řenko," ještě do vozu za ní 
volal. 

Dlouho ještě stál Toník na 
peronu, smutně se dívaje, 
vzdalujícím se vlakem. !  

černá kola dělala se mu 
před očima a v těch uprostřed 
viděl tv velké kouzelné OČ 
Mařenčiny. i 

PRVNf STřDRÝ VEČER V 
AMERICE. 

Dlouhá zdála se cesta Po 
Vomému a ieho rodině, zvlá 
ště pak Mařence zdála se bý 
ti celou věčností. Konečně tře 
•'ho dne konduktér zvolal 
"Chicago!" a vlak vlekl se hle 
mvzdim temnem do nádraž 

Pojednou kola zaskříoala 
vl»k zastavil. Lid hrnul se 
n^ekot k východu. Mezi prv 

hvh rodina Pokorného 
Nanřed nestoupil s*arý Po 

Sochař Josef Mágr zemřel. —• 
19. června zemřel v Lipsku, za
sažen mrtvicí, ve věku 63 let so
chař Josef IVlágr, rodák z Mutě-
jovic v Čechách. Mágr. který 
byl žákem pražského sochaře A 
Poppa, byl roku 1899 činný 
Praze a pak se odstěhoval  do 

Lipska, kde si zjednal velmi vá 
zené jméno na poli umění pomní 
kového. V Lipsku zvlášť dobře 
je známa jeho skvělá skulpturální 
výzdoba nové university, nové rac 
nice a jiných lipských monumen 
tálníchbudov. Josef Mágr by 

torný, by žené a dceři podal; 
pomocnou ruku, aby bez úra- ? 

zu sestoupily. Aby měl volnou " 
ruku, položil velký ranec na ^ 
zem. Cestující přes ranec ten/' 
klopýtali a proto xřisene^ ke 
stranou odstrčil. 

Když všichni tři se ocitli na 
zemi, byli návalem cestujících 
íodný kus cesty zatlačeni. Ko 
nečně podařilo se jim z -té tla
čenice se vyprostiti a ustoupi
li na stranu dále od vozů. Tu 
teprve Pokorný vzpomněl na 
rainec, ale marně se po něm 
ohlížel. Kde nic —- tu nic! 

Když žeňa Marta viděla, že 
muž po něčem pátrá, teprve 
se starostlivě ptala: "Smarja, 
táto, kde máš ranec?" 
.."Mezi ranci!" nevrle odvě
til muž. "Ranec čert vzal a 
nic za něj nedal! Kdybych 
jen věděl, který čert, ten by to 
čistě odstonal! Zatracená A-
merika! Začíná to pěkně. Půj-
de-li to tak dále, přijdem o 
vše! Ale ty, Marto, to odne
seš!" zlobil se muž. 

"Prosím tě, Prokope, nehřeš 
— víš, že je Štědrý večer,** — 
chlácholila jej lena. . \ 

"To vím také, a také nám to 
pěkně naštědřil! Ranec pryč a 
s ním vše, i ten krapítek toho 
božího trunku, a Vyla to pa-
božího trunku, a byla to pře
staneš! Fuj TajlU" odplivnul 
si Pokorný. 

Mařenka nedbala ničeho, co 
se kolem ní dělo, jen s široce 
otevřenýma očima pátrala po 
svém Toníkovi, ale mamě — 
nebylo ho nikde! Po Toníkovi 
ani památky. 

í 
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Pokračování 

také členem Jednoty výtvarných 
umělců v Praze. 

Dětská ústa. 

Malá Elsa prohlíží obraz: Eva 
v ráji. "Mami," praví, "ale je 
ta Eva hluboko vystřižena." 

Víc jak banka 
JISTÉHO dne, jeden « našich úředníků prohodil: 

"Well, musím sobě pospíšiti — jdu dnes večer na 
svatbu. Jeden z našich zákazníků se žení." 

Zákazník tento přišel ze "staré vlasti" as před pěti rokv. 
A již od té doby docházel do Union Trust pro informa
ce a rady o amerických způsobech obchodování. 
Náš úředník mu pravil, aby sobě zaopatřil naturalisační 
listinu, do kterých, večerních škol by měl choditi, aby so
bě osvojil angličinu a sta jiných věcí. Nu — a tak se 
zdá zcela přirozeným, že zákazník svého bankéře po
zval na veselku. 
"Ovšem", pokračoval náš úředník, "docházím často na 
svatby našich zákazníků — ve skutečnosti pomáhám i 
při jejich uspořádání. Lid žádá mé rady i pomoci ve 

, všem pod sluncem — od pojmenování dítěte až po pře
nášení majetků." 
To jest více než "bankovnictví** a jest to taká, prqě The 
Union Trust Company jest daleko více nežli bankou. 
Jest místem, kde Vy i Vaši jste vždy vítáni, přicházíte-
li o pomoc neb radu i takové záležitosti — když jest to 
svatba! 

n. UNION TRUSTco 
CITIZENS BLDG., 814 Euclid Ave. 247 EUCLID AVENUE EUCLID AVENUE & lOlit ST, 
BROADWAY BANK OFFICE. WOODLAND BANK OFFICE E. 10Sd» &. PASADENA 

Broadway & E. 55th Street Woodland Ave. & E. S5th St. LORAIN & W. 93rd STREET 
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A SAFE PLACE FOR SAVINGS 
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