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'VPAMATNÁ SCHŮZE V. GRAYS 
IFC'! •" ' * ARMORY. 

>v 

Důstojným zakončením na
ši národní manifestace byla ve 

,černí hromadná schůze v 
<-řrays Armory, kde sešel se ve 
,lice značný počet posluchač
ova, který by byl dozajista je

viště větším býval, kdyby se byl 
mohl tisícehlavý zástup lidu 
dříve dostati domu, čemuž na 

- velkou překážku byl nedosta
tečný počet pouličních kar. 

Schůze započala a?i v 8:30, 
když kapela p. Supa před touto 

'hodinou bavila přítomné obe
censtvo přednesen* několika 
hudebních skladeb. 

Pořad zahájil p. K. Bernreí 
ter na němž patrna byla náma 
ha dne a představil za pravé
ho hurikánu potlesku našeho 
hosta. Právník H. Payer, nad
šenou řečí anglickou v níž ne-

ských- žen, které si navzájem 
vykládaly: "Víte, kdo je příči 
nou toho, že celý český národ 
se spojil? Německý kaiser a 
fádr Zlámal." Po utišení pro
puknuvší veselosti vyprávěl o 
své touze postaviti se v řady 
československé armády, ale ne 
bylo mu tak představenými do 
voleno pro naprostý nedosta
tek československého kněž
stva. "Jestliže jsem někdy li
toval, že jsem nebyl propu
štěn byio to tentokráte, rád 
bych šel, a třeba vyzpovídal sa 
mého kaisra." Osnova zajíma
vé a krásné jeho přednášky 
se ctačela kolem dějiných 
fakt, že náboženské naše i'oz-
míšky, jež vedly k tak osudným 
obratům// naši historii byly je 
dine živeny Germánstvem, naj 

SOUKROMÁ SCHÚŽE 

scházely ani věty české, líčil ži'mé pak Habsburky. "Profeso
vými slovy úžas svůj nad obro | re Masaryku, jdeme va Vámi 
vskou účastí při odpolední sla 
vnosti, kde statisíce lidu pro

jevilo Masarykovy úctu, jaké 
by se těšil sotva který poten-

* tát. Mluvil i v přestávkách 
4 před představováním ostat

ních řečníků. Bouři souhlasu 
vyvolal jeho český citát: 
Lépe býti na věky němý, 
ntž-li být otrokem ve vlastní 

zemi 
Případně vzpomínal i histo

rické bitvy u Ústí, kdy právě 
16. června roku 1426 asi 25,-
00U nadšených husitských bo
jovníků porazilo a rozprášilo 
vojsko německého, cfoaře, po
bivše jeho pochopů na 15,000. 
Zmiňoval se i o Žižkovi jako o 
jednom z nejgeniálnějáuh vo
jevůdců, jehož vojenská takti-

. ka dnes po 400 letech dochází 
v obrněných voznicích svého 
obrození.' > 

Srdečně přivítaný mayor 
Clevelandu, Davis, pronesl ně
kolik pochvalných vět o če
ském obyvatelstvu našeho ijU'- svojí vlasti. Zakončil za soucit 

^ sta a dotkl se o day i, u krve, ] ného ticha dramatickým ape-
' * •' kterou obětoval Cleveland za'lem, aby nebylo zapomínáno 

i* dnešní války a kteréž oběti ne J ruského lidu. Tentokráte ne
mohou a nesmějí jinak skonči j zavzněla. ruská hymna "Bože 
ti, než-li úplným zkrušením Ně j cara chrrníž," jež za minulé 
mecka. Připomenul též pH*"o- j ještě schůze v téže místnosti 
mým, že nastává nám nyní též | nadšeně byla přijata, ale bouř 
nová starost a sice ta, starati J ný potlesk odměnil upřímná 

až di těch hrdel a statků" .— 
skončil pak za obrovského sou
hlasu svoji řeč. 

Slovenský junák Josef Hor-
vath, poručík v Československé 
armádě zděraznoval, že v ná 
rodním rašem vojsku není roz
dílu mezi C^eqhy a Slováky, na 
frontě se zná jedna národnost 
a tou jest národnost českoslo
venská. 

Řečník za jihoslovány, pro
mluvil plamenými slovy o utr
pení Srbů a Chorvatů a vítal v 
pref. Masarykovi muže, pod 
jehož ebezřelým vedením na
stali může i volnost Jugoslaviii. 

Důstojník rumunský porov
nával boj Rumunů s bojem Če
choslováků a sliboval Masary
kovi jak vůdci všech malých 
potlačovaných národů, že i na
čas zdeptané Rumunsko půjde 
na cestě svobody za ním. 

Za Rusy promluvil Lysen-
chovský, který jadrnou rušti
nou se dotkl neblahého stavu 

Jala v české osadé cleveland-
ské návštěva našeho vůdce a 
uznané hlavy příštího našeho'zástupců Nár. Sdružení, Svazu 
státu profesora Masaryka. ges. Katolíků a Slovenské Ligy 
Kdož by byl řekl ještě před ge konala včera dopoledne v 
pěti lety, že Cleveland uvítá probUlOVě u přítomnosti profe-
úřednictvem a vojskem muže, sora Masaryka. Schůzi zahájil 
jemuž svěřeno jest vedení na~ precis. T. Sídlo, přivítav prof. 
X . /« *M X 1 í Ir t 1 Y"\ 1 TI O m 1 1 n Sil. • a > | a . f "\ O 1 1 « v Masaryka, který důkladně vy-
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se o zraněné a zmrzačené voji 
ny z našeho města. Pravil, že 
bude to práce nemalá, že ale 
tato jest svatou naší povinno
stí. :J \ 

Posléze představil právník 
Payer nám Čechům dobře zná 
mého majora Hodgese, který 
proslov svůj započal rázným 

slova sympatického Rusa. 
Jeden ze řečníků si vyžado-( 

val sympatie i pro Židy, kteří 
po dvou tisícelitích se taktéž 
chopili praporu vzpoury. 

Po kratším proslovu p. K 
Bernreitra představen byl shro 
máždění za velkého vzrušení a 
jásotu závěrečný řečník pro

se, směřující k úplnému osa 
mostatnění československých 
vlastí. • ' 

Slavnosftttf chvíle včerejší ne 
děle zůstanou jistě ojedinělý
mi v dějinách naší osady, oka
mžiky, které jsou významnými 
mezními kameny našeho <»á-
rodního sebeurčení. 

Ačkoli doba, jež zbývala k 
přípravným pracím uvítacím 
byla poměrně krátká, zhostil 
se český Cleveland úlohy peč
livého hostitele každým způ
sobem důstojně. Kde kdo při
ložil ruce k dílu, aby účast ve
řejnosti byla všeobecná. Ze se 
to pilnému pořadatelstvu poda 
řilo všemi směry o tom si kaž
dý z účastníků učinil úsudek 
svůj vlastní. 

o 
ČESKO-SLOVENSKÁ VOJEN 

SKÁ KOMISE. 
Jak již na jiném místě uve

deno, členové vojenské komi
se z Francie, důstojníci v če
skoslovenské armády pp. Ho
lý, Niederle, Španiel a Hor-
vat byli vřele přijati jak v so
botu na Union nádraží, tak za 
včerejší v Hollenuen hotelu, ja 
kož i včera ve Wade parku i v 
Grays zbrojnici. 

Komise ta rozjede se brzy 
ku vlastním svým cílům a to 
nadporučík Holý bude řídit od 
vod k československé armádě 
v Chicagu, Horvát v Pittsbur
gh Niederle v Clevelandu a 
Spaniel v Omaze. Nadporučík 
Holý býval v civilním životě 
profesorem na reálce, Španiel 
učitelem, Horvát evangelic
kým bohoslovcem na Sloven
sku a poručík Niederle absol
voval právnickou fakultu praž 
ské university. Všichni bojova
li na Rusi a téměř všichni by-
1 pioraženi. Poručík Niederle, 
jenž bude vést rekrutýrku v O-
hio byl zraněn v bitvě u Lvo
vu. Týž narodil se v Praze a v 
Soustátí nemá žádných krev
ných příbuzných. 

o-
PŘEDNÁŠKA KARLA PERG-

LERA V KOSTELE NA 
WOODLAND AVE. 

českým "Na zdar," a podobně | fesor T. G. Masaryk. Cele shro 
i cn vyslovil radost nad če-1 máždění za nadšených ovací 
skýlh úspěchem, chválil české t povstalo a projevovalo úctu 
vojíny v Armádě Spojených svou našemu vůdci. Náš vzác-
Států, kteří přímo hoř? touhou, | ný host, když se byl potlesk u-
aby se utkati mohli s Huny, od tišil, poděkoval anglicky za u-
věkými nepřátely vlasti staré 
i Ameriky. Vyslovil i přesvěd
čení, že český Voják na boji
štích "over there" bude nejlep 
ším pobíiečem Hunů, (Expert 
Hun's killer). Závěrečné jeho 
'Na zdar!" zaniklo v jásotu pří 
tomnveh. Slovenský řečník p. 
Jan (Paníkueh vyjadřoval po
div jak spojení naše nás učini-

vítáni a svěžím hlasem, na 
němž nebylo patrno únavy, za 
všeobecného ticha započal svo 
ji řeč. Kladl důraz ňa lásku, 
jakou český lid v Americe cho
vá k této nové vlasti, zmiňoval 
se o srdečném pění amerických 
liymn při odpolední uvítací 
slavnosti, které samo dokazu
je, že cíl Spojených Států i Če 

lo mohutným a končil voláním | choslovanů jeden jest. Dotkl 
no další svornosti: Slibuji pro
fesoru Masarykvi za americké 
Slováctvo, že vytrváme v pev
né důvěře, že Češi i Slováci zví 
lěziti musí. Každý Slovák a 
každá Slovenka musí obhajo-
Vfatí svornost a sjednocení! 

Následující národní hymna 
"Hej Slované!" zpívána byla 
všemi přítomnými. 

Právníkem Payerem před
staven president Western Uni
versity dr. C. Twing, vážný, Še 
dovlasý starý pán, který pro
mluvil v paralele o stáří a slá
vě pražské university a vzdal 
hold všem českým kulturním 
průkopníkem vzešlých z toho
to starowslavného vysokého uče 
ní. Po závěru jeho řeči zahrá
la hudba hymnu americkou. 

Bouřlivým potleskem přiví
taný farář O. Zlámal promi

se i války dnešní, jež jest vál
kou zásad. Pak promluvil če
sky. "Boj Ameriky jest bojem 
nnšíni! Cit a duše mluví za 
nás řečí nejvýmluvnější!" Pra 
cuj každý, muž, žena i dítě. 
Kdo nemůžeš jiti do Francie, 
přičiň se jinak, abys byl užiteč 
ným. Slibme si, že vytrváme až 
do konce!" 

Vytrváme! Vytrváme! Za-
vznělo mocným sborem a ráz
ná Marseilaisa zaburácela pak 
zbrojnicí. Ku konci památné j 
schůze obdarován byl dvěma 
kyticemi, hochem a dívkou a 
malým Slováčkem odděným v 
malebný kroj. K závěru frak 
představen byl též italský kon 
sul dr. Chery. Schylovalo se 

Přítel českého hnutí, Joel B. 
Hayden, pastor presbyterián
ského kostela na Woodland 
ave. a rohu vých. 46 ul., uspo
řádal včerejšího dopoledne 
přednášku Karla Perglera, ta
jemníka prof. Masaryka. Žel 
že návštěva nebyla taková, jak 
by chvályhodný úmysl zásluho 
val. Mezi hostmi byli i čtyři dů 
stojníci českosJovenské vojen
ské missie, kteří byli do Ame
riky za agitaci pro věc česko
slovenské armády vysláni. Rev. 
Hayden v oslovení své osady 
věnoval několik vřelých vzpo
mínek na Prahu kde meškal 
jsa hostem prof. Masaryka. O-
berlinský profesor p, Miškov-
ský v kratším proslovu se zmí
nil o faktu že působí zde v A-
merice několik kněží, kteří by 
li bud' posluchači neb spolužá
ky dnešního váženého hosta 
Clevelandu profesora Masa
ryka. 

Pan Pergler objasňoval zna 
menitým řečnickým výkonem 
postavení přistěhovalců i omy
ly jichž se Amerika někdy do
pouští v nazírání na emigrant-
skou otázku. 

"Nemluvím k vám jako emi
grant, mluvím k Vám jako ob
čan Spojených Států, který je 
na to hrd, že jest českého pů 
vodu." 

Věcná pojednání byla 

světloval, na co sebr&oé peníze 
se obětují. 

Stálo to velkou námahu a o-
bětí než jsme v zemích spojene 
ckých získali veřejný tisk. Vel 
ké částky peněz se obětovalo 
na vydávání brožur, kterými 
veřejnost o našich poměrech a 
požadavcích byla uvědomena. 
Dále spojení s naší vlastí vyža 
duje velkých obětí. V mnoha 
případech se zprávy musejí do 
dávat osobně, avšak za jeden 
dolar vykonáme my více než 
Rakousko-Uherská vláda za ti-
íce. Rakousko na ničení našich 

snah obětuje mifiony. Boj ujem 
proti Rakousku se skromnými 
prostředky, ale výsledky, jak 
si stojíme, jsou zřejmé. Pocho
pení našich požadavků u spo
jenců vyžadovalo mnoho prá
ce, a ten postup v Americe ne
bude též tak rychlý. V přípa
dě, že by Spojenci nedosáhli 
úplného vítězství, my dosáh-
nem pro náš národ větších 
práv, tak že naše námaha a na 
še obětě nebudou marný* 

Na Americe se žádá poměr
ně malé oběti. Větší oběti při
náší ti, kteří slouží v českoslo
venské armádě, kteří dávají v 
nebezpečí své životy a to se ne 
nechá penězi nahradit Prof. 
Masaryk jest si plně vědom 
zodpovědnosti za Českosloven 
skou armádu, která spadá na 
něho i Národní Radu. Když 
jsme chtěli našeho cíle dosáh
nout, bylo nutno armádu utvo
řit. A byji to českoslovenští sbě 
hové, kteří dali základ k utvo
ření naší armády. Vyskytují se 
našinci, kteří dpsud náš zápas 
nepochopili —Jty musíme y jis 
tých případechjomluviti. Postu 
pem času se to všeobecné nad
šení docílí. Podezřívání mno
hých, že by dr. Beneš konal 

Jpráci ze žisku, jest nesprávné. 
Jest třeba mezi námi vymí

tit klepy, zvláště které povstá
vají z debat hostinských a za 
podobných okolností. Profesor 
Masaryk věří, že Amerika po
vinnostem svým dostojí a nase 
akce se zdarem se potká. Pak 
byli kladené různé otázky,-kte 
ré prof. Masaryk k úplné spo
kojenosti zodpovídal a tak vno 
sl světlo do ceié naš! situace. 

Předseda poděkoval prof, 
Masarykovi za jeho poučné ra
dy a stisknutím rukou přítom
ným, odebral za dalšími po
vinnostmi. 

KONKURS 
Patronát České Nedělní Svo* 

bodomyslné Školy J. A. Komen 
ský v Mt. Pleasant na E. 131. 
ul. zadává konkurs na plum-
bařskou a elektrickou práci. 
Kontraktoři nechť se hlásí bez 
odkladu o plány u p. F. Mare
še, 13105 Union Ave. 

V PONDfiLi, 17- ČERVNA 'lg ssdářr ' 

O Z N Á M E N Í !  
Tímto uvádím ct. obecenstvu 

ve žnámost, že jsem zařídil 

závod krejčovský 
v c.  5411 HAMM AVE. 

Zhotovuji obleky am zakáa« 
ku, čistím a žehlím Šatstvo za 
levnou cenu. 

Bude mojí snahou, abych si 
ct. zákazníky získal a dobrou 
prací udržel. 

O přízeň žádá 

GUST. STUBNYER, 
krejčí. 

Český střižní obchod 
Máme na skladě velký výběr 

ženského, mužského a dětské
ho prádla, látky na ženské a 
dětské obleky avfie, eo do obo
ru toho spadá. 

Též dámské a dětské klobou 
ky za velmi levné ceny, možno 
koupiti v našem obchodě. 

O Vaši přízeň žádají 

slečny Lizkove, 
5207 Fleet Ave. 

PRODÁM dva domy, jeden za 
$1200 a druhý pro;tři rodiny 
za $2,700. Hlaste se u Jos. Filj-
pa, 585$ Dolloff Rd. 

0—*19 

MÁTE OPATŘENÝ VÁŠ DŮM 
VEDENÍM PRO ELEKTRI

CKÉ SVĚTLO! X 
Domy, které portrfAjl TeWpn, 
světlo, ztrácí každým rokem na ceně. Každým 
časem se obtížněji prodávají i pronajímají. ^ 
Vlastníte-li majetek, jest zde jednoduchý ft 
praktický prostředek opatřit! dům vedením pro 
elektrické světlo. Vyšší cena, jakou za dům do
stanete, jakož i větší nájem, vždy Vám vynahra 

"«|l výdeje spojené se zavedením. 

THE ILLUMINATING CO., 
ILLUMINATING BUILDING 

Public Square. 
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Vřelé Díky 
Vděčností pobádáni, vzdáváme tímto srdečné díky 

všem přátelům a známým, kteří se súčastnili pohřbu 
naší milované matky, babičky a prababičky; 

pí. Josefy Kotherové 
Který se konal ve středu 12. června odpoledne na hřbi-
(ově Riverside. 

ejména vřele důkujeme všem dárcům krásných 
květin, dále p. Frant. Sakrydovi za jeho vřelá, útěchy-
plná slova, jak v domě smutku, tak i na hřbitově pro-
nešená. Též upřímný dík pohrobníku p. Fr. Fantovi, 
a vzorné vypravení pohřbu, a vůbec všem přátelům a 

/.námým, kteří soustrast svoji nám projevili a žal náš 
.mírniti se snažili. Přijměte všichni za účast a projev 
soustrasti naše neskonalé díky. 

Vděční 
FR. KOTHERA, 8yn, MARIE WOLF, dcera, ANNA 
KOTHERA, snacha, vnuci a ostatní přátelé. 

HHH •m- -m. mi w w w ^ 

OZNAMUJTE VE "SVĚTU"_ 

Díkůvzdání. 
Vzdáváme tímto srdečné díky všem přátelům a známým,Jsteří se súčastnili 

pohřbu naší milované manželky, matky a babičky, 

OFENSIVU 

při úplné mobilisaci všeho muž 
ského pokolení od 18 roků na-

* • -

horu, míní podniknouti staro
slavná Obec Kušvarda v nedě
li 21. července 1918, až posud 
v neutrálním území farmáře 
Obdržálka, na Turney Rd. Or-
ganisační štáb chystá velkole
pé přípravy aby akce zvláště 
ze stanoviska zábavního s pl
ným úspěchem of setkala. 

Ozn. 

pí. Marie Koňasové i 
•  *  •  .  . i  • .  , .. . D 

jejíž tělesná schránka uloženy byla v pátek odpoledne k poslednímu odpočinku na Jjj 
hřbitově Riverside. > * , . f ť 

Zejména děkujeme čt. sboru Vratislava & 6, J. č. D. za vyslání deputace na jjj 
pohřeb a zástupkyni téhož pí. Balašové, za dojemnou řeč jak v domě smutku tak i ná 
hřbitově pronešenou. Díky nechť přijme p. Fr. Sakryd, za jeho vřelá, útěchyplná slo-
va u posledního lůžka zemřelé promluvená, dále díky vzdáváme všem dárcům květin ^ 
a všem sousedům a známým, kteří v utrpení našem nás těšili a soustrastí svojí nám 
vstříc vyšli. ^ 

Plné uznání a díky vyslovujeme květináři p. Waltrovi za ladné upraveni ' 
smutečního pokoje palmovím a zvláště pohrobníku p. fantovi za yzorné vypravení ^ 
pohřbu. 

Přijměte všichni, kteří jste jakýmkoli způsobem v utrpení našerr) svojí účastí 
vstříc nám vyšli, naše neskonalé díky. Vděční * 

~ VÁCLAV KOŇAS, manžel, 

MATÉJ, MARIE, JOSEF, EDUARD, ROSIE, dítky, seťové, snachy, vnuoi a o&tataí 
přátelé. 

$ 

'<? 1?S 

ZTRÁTA. 

Včera v neděli zapomenuty 
byly praporníkovo rukavice na 
zábradlí u Erie stanice. Nález
ce se žádá o vrácení do redak
ce t. 1. — Odměna. 

Díkůvzdání. 

ZTRATILY SE zlaté hodinky 
s koženým řetízkem při včerej 

vy-|ší slavnosti ve Wade Parku, 
slechnuta s nadobyčejnou po-.Poctivý nálezce nechť je ode-
zorností. škoda jen, že jeho vzdá proti adměně v č. 4924 
přesvědčivá slova neměla větší Hamm ave. . 

* 

m 6—19 pomalu k 11. hodině, když se,^10 Po^luchačstva. 1 
zástupy počaly rozcházeti. j Naši důstojníci poctěni byli P s , . .. 

, Válka samozřejmě přináší jneobyčejnuo účastí a jeden ot^bu^»' dof"1;1 

vil způsobem origiňenlním s pří j velké dojmy, které se rychlým ^každý z přítomných přistupo- PaP,ry> uctY» visitky a 
dechem humoru: "Vyslechl j střídáním otupují, ale nejsme val, aby junákům našim stiskl k°H tisk, obraťte se s důvě-
jsem rozmluyo, • několika čě~ pamětníky dojmu, jaký vyvó-jpravtéi. ^ |rou do tiskárny "Světa 

Za povinnost sobě pokládáme, projeviti tímto upřímné díky níže uvedeným 
Jednotám, Sborům a Řádům za správné nám vyplacení úmrtní podpory po naší ze
snulé manželce a matce, 

pí. Narii Chvojanové 
a «íce: * 

SBORU VLASTA č. 6, S. P. J. 
SBORU RATOLEST POKROKU č. 108, £ €. D. 
SBORU KAROLÍNA SVĚTLÁ č. 7, J. Č. V. 
ŘÁDU ŽIŽKŮV TÁBOR č. 204, Č. S. P. H , 

RÁDU VLASTIMIL č. 11, Č. S. B. P. J. 
Pojistné obnosy byly nám doručeny úřednicem a úředníky Veíkovýborů a 

Velkořádů u přítomnosti úřednic a úředníků Sborů a Řádů, jimž za jich službo-
volnogt co nejvřeleji děkujeme. 

Uvedené české dobročinné organisaca .odporučujeme viem českým rodináaftV 
do přízně co nejvřeleji. * 

I t KAREL CHVOJ AN? manžel, • 
KAREL, VÁCLAV, JOSEF, synové, 

Vděčni 
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