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Tiskařská a Vydavatelská Společnost '"SVĚT" 

"SVET" - "THE WORLD 
hliya'nt Bohemlnn Dally New»napff pulillikH dully riocpt Snslir hy tk* 

SVÍT PRINTING A riBLliHlN*. l«. (KC.I 

••tared 11 Moond clan matter March SO, 1911 *t the pott office at Cleveland, 
OL!o, under the Act oi March I, 1«7». 

•#T*t" • donáJkou do domu «o týdné. kolektovin roinMeM katdou «ot>ot« 
,  JeteatlWI itala 1 e««t. 

Zaalii »• pouee na předplatné. 
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votem, zasypáváni důkazy lá
sky všech. V práci a zábavě o-
čokávali tu dny odjezdu do 
Francie, kam v intervalech by-

|H dopravováni. 
Nejvétšími dny .fei&oltfovt:.i-

ské Amsriky zujtanou dnv pří 
jezdu Masarykova do Spoj. Stá 
tů. Tehdy, když na uiicích ntě-
sta Chicaga, New Yorku a Cle 
velandu staťisíee nadšeného li 
du československého z Ameri
ky se :lzami v očích a s pýchou 
v srdci vítali svého vůdce T,' 
G. Masaryka, tehdy i ta Ame
rika, která dosud nežnála ne-' 
jen prof. Masaryka, ale ani na! 
šeho národa, přicházela, ab>i 
s-i ptala: Jaký je to národ, co 
j(.' to za národ, který tak ukáz| 
něným a ušlechtilým způsobem 
vítá svého vůdce? Á jaký jest ^ 
to vůdce, jemuž jásají vstříc r-JI| 
statisícové? 

ka |>sáti mnoho a mnoho o na
ší Věci. Naše přivítání átalo s? 
vážrrýhi čirtefti nepolitické naší 
politiky a pťOf. Masaryk víťán 

j byl ji 'té i pťb náš ukázněný 
projev, jako vůdce kuítlafoíího, 

; uvědomělého národa. 
j Konali jsrrte ostatně vždy 
,s\oji povirindftt i k Americe,! Michal Bourdain, 141etý, nej 
! jako to ani mnbzí 'Americana' mladší vojín Spojených Států 
I po celou dobu války h?doVedli naorzen byl ve Francii v místé, 
Nejen, že českoslovenští hoši kde ubytován byl americký 52. 
dobrovolně šli do ařhíáďy, na-pluk zásobovací. Hoch nau-
ši lidé pod£>orováli Americký áe anglicky, stal se tak oblí-
Cervený Křiž, uvédóThovali a beným, že jej vojáci vzali s se-
pomáhali k uja nění stanovis- bou do New Yorku. Seržant 
ka vúéi centrálním mocnost^rii Murphy, newyorský obchodník 
ale hlavně prokázali rivoji sí.jBourdaina adoptoval. Práce 

(Dokončení.) ]nu Frant. Kopeckému, muži ]u y dóhé velikých národních poslednějšího byl$ tlumočni-
Ve Francii u Chateau Thitír-' svědomitému a neobyčejně pra půjček. Tehdy, když se proká C^V 1  a  J e^é dnes, po válce, bé-

za 
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řřadylatné roCně -.• 
předplatné na pOl roku M  
předplatné na čtvrt roku • 
předplatné na méalo 
Poitou na venek mimo město, rofiné 
Poltou na venek mimo místo, půlročnt 
Poitou na venek '.almo miitO, ttfftroinl — • 
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VELKÝ VÝLET DEMO-
% : KRATO. 

• Severový; Ipí^^udjzúji' zdraví" 

Okresní demokracie ttšpoiá 
dá C. záí velkou -lidovou slav
nost na závodišti Cranwood, 

i  blíže Mils j Ave. Vrdhiím po-
; í adatelem jmenován radní Mc 
I Ginty, okresní komisař Kelly 
; bude mít na starosti občersv3-

rtí a paní Pykeova zábavu pa
ní a dívek. Veškeré demokra
tické wardní kluby budou se 
ria výletě podílet hromadně a 
rovněž venkovské dem. svazy 
•líbily všeobecnou účast, takže 
podnik ten slibuje se státi jed
nou z  největších dem. demon
strací v Cuyahoga okresu, kdy 
pořádanou.. 

iuTšfi m) mm 

VOJENSKÁ ŠLÁVNOST. 

Průjem 

V ÚTERÝ 2(i. SRPNA 11)19. 

ČESKOSLOVENSKÁ AMERIKA V 
BOJI ZA SAMOSTATNOST. 

ry složili mnozí z nich kosti a 
zavřeli oči ku spánku v boji 
za svobodu domoviny otcův je 

covitému. Úloha jeho v našem ^alo, že českoslovenští lidé (
l t i  armádní poloviční plat 

osvobozovacím boji byla ostat stojí v čel° všech přistěhovalců podobné služby stanovený, 
ně mnohem větší, než se dnes ve svých povinno-těch vůčij Nepíši tu víc o historii Sío-

Katoli-
aby histo 

, ,, (  . napsaly. Ale věr 
soval nábor do československé; chem až do doby, kdy prohlá dluhuje si úcty svých americ- ně budiž konstatováno, že bra-
armády V| francii, cítili jsme Sen?, býla haše Sámostatnost a kých krajanu. A když potom tli Slováci pod vedením zna-
vftichni, jak těžký úkol je na,on jmenován byl zástupcem no'došly zprávy o našich na Si-|ni (>nitého svého předsidy Al-
nós žádán. A přece našlo .'e na vého .tátu u americké vlády.1  biři, šlo jméno Čechoslováků' berta Manuiteje. právě jako 
3000 junáků, kteří se odhodlá-1  Jeho literární práče, j?ho di-'0d li t k ústům. ji Svaz Katolický vykonali po-
né přihlásili. Nemajíce žádné plomaticKa činnost i jeho řeč- (  ^| t, českoslovensKý lid čtivé své dílo, k némuž my vši-
IM)vinonsli ku své vlasti,, povin, nkké nadání postavily jej do v  Americe projevoval na Raž chrii 3jednoeéwi*a spojeni pás-
ttosti zákonné, opouštěli půdních řad našich pracovní- ^m kroku svoji ode\ vžda1iost kou nesmírnélíó naďšení a lá-
ženy a děti a šli za .'vědomím, ku v Amerce. On byl první s z 3 n ( 1i Lincolnově. Bylo to na'skou k rodné ;z?mi připjali 
Celá polovina našich byli Ž?.-{«J. Martínkem a A. Novotným, |  (j e n  a m ej>ické neodvislosti 4.'jsme se celým srdcem. Nemo-

vše-
lid 

natí mužové. A ženy jejich to kť-ří jako američtí socialisté července 1918, kdy po všech hlo býti nepožehnáno. A 
jsou hrdinové, o nichž jednou j ukazovali do svých řad a nabá osadách československých v'chen ten č?3ko^love^ltý 
bude psáno b učtou nej větší 
To bude tehdy, až,pochopí se 
velikost té malé číské a slo^ 
venské ženy, jtíjfž muž odešel 
na bojiště a ona do továrny 
živit několik drobných dětí. A 
vše z čisté a velké lásky, již 
*d«6sud nikdo 'n?occnil a již mě
li bychom se učit cenit jen pro 
to, aby nás fatO lidská láska 
k lidu rodné země očisťovala, 
posvěcovala a zušlechťovala. 
Vždyť neumírali pro svoji 
vlast. Vlast jejich je Amerika. 
'Ale dnes spí na elsaských plá
ních a champanskýeh polích 
na sta a sta hrdinů, kteří umí-
rali za svobodu země svých ot
ců. 

A potom tu vznikla jiná o-
tázka: jak pomoci našim na 
francouzské frontě, našim na 
sibiřské frontě. Ostatní armá
dy světa mají za sebou armá-

dali pro českou samostatnost 
Od roku '1917 měli jsme ve 

Washingtonu svoji propagač
ní kancelář s Dr. J. Smetánkou 
v čele s Jožkou Marušákem 

Americ? oslavoval náš lid toto Spoj. Státní a Kanady- konal 
své dílo nezištný, be$ touhy po 
odměně a uznání. 

jubileum a dokazoval svou lá
sku no,vé vlasti. Tehdy na 
všech táborech v 600 osadách jeaine oamenv sic2 
československých pořádaných,by českolovensl^ lic^v této ze-

I Jediné odměny si žádá: A-

pro slovenský tisk. ftedit^l Ce- prohlášen byl slavnostní slib'mi poctivou prací, čistým živo 
skoslovenské tiškové kanceláře'presidentu a republice Spoje-' 
tiskové, pan Jos. Tvrzický u- ných Států, v němž česko ?lo-| 
sazen byl také. ve Washingto- vénský lid 
ně. |CO vykonala pro zemi jeho ot-

Ceští sociali tě v Americ > ko ců a její svobodu. Slavnostní 
nuli z největší své části* oběta-J adresa tato pak zaslána byla 
Vě svoji povinnost. Vydali a'přesid ntu Spojených Států v 
schválili po příjezdu Ijenešové uměleckém vypravení JPetrty-
manifešl k luteřnacjonále, vyťlově. 
dali také /protest k americkéj 'Když pak prohlášena tivfft 
straně proti jejímu stanovisku konečně svoboda naší rtěbohé 
k válce. Manifets rozšířen byl vlasti, nevycházel českoslov ui-
Ve statisících celým světem a ský lid v Americe z nadšení, 
došel pozornosti socialistů spo Po všech krajích amerických 
jen?ckých i jiných zemí. Mno- i po Kanadě pořádány byly o-
ží z předních pracovníků Mar- slávy, při nichž konaly se ra* 
tínek, Beneš, Pergler, Cimler, dostné průvody po mé^těch i 
B. Klir, J. Novák, Novotný a farmách. Tak horníci PQnnsyl-

dy Červeného kříže, naši j ou!^. byli z jejich řad. .vanie jako daleko ztracení 
opuštěni. A tak počali jsme buj Důležitý obor pomocné prá- majňeři Britické Columbie o-
dovati novou armádu ve Spoj^cg pro naše armády svěřen byl slavováli v slzách den Svobody 
Státech. Armádu ž?n, které sej ovšem našim ženám. Utvořily jež narodila se i z jejich lááky 

V 
ranciscu, 

teeh jak mezi Cechy, tak poj všude fro Spojehýčh Státech 
slovenských osadách. S láskóu vtzýčdván býl šlavhostně sta-
a oddaností konaly ž?ny jvé rý náš prapor červenobílý. A 
krásné dílo, odvá<iěffte je do'když poprvé snád v dějinách 
kancelářů Pomocného odboru amerického světa zavlál pra-
v New Yorku, kdež vedeni spo'poi* těmito nad hlavami chicajr-
čívalo v rukou dvou obětavých ských Čechoslováků J>ři veliké 

^ i. práce. Pod vedením Amc-hiášich žen: Češky paní Molá- slavnosti ji*jich dne 14. listo-
riiíkého Československého Vý-1 kové a Slovenky .;|:čny Cab!» padu na válečné vý tavě chi-
boru, v jjriioář čelo postavéň v lťo\*é. Zboží Zaslaného^ našimi cagskc, plakaly *oči 'desetitisi-
ťoce 19Í8 prof. B. Simek a uci ženami bylo rhnoho a céna je-' ců nesmírnou bolavou ťádo«tí. 
ie| 'Vojta Beneš, konaly še vše-1 ho převyšuje zajisté sumu 3,- Dokonali jsme své dílo, díle 
chrty tyto práce. 1000.000 korun. A byly to zase ;vé účasti na politickém osvor 

Č. Ň. Sdružení, Slovenská Lí' "a š e  tlobré prosté žeiiy, které bózení. Československá Áme

tem, nezištným ú-ilím, jemuž 
je zájem národa povfcncšen 

děkoval jí za vée.jnád zájmy stran a jednotlivců 
— stal se hodným prolité kr
ve našich amerických bratří 
na polích Franci?. 

Starý mládenec: „Martžél-
ství bývá pravidelně nešťastné 
Jen zřídka končí rozvodem, a-
nol i tnu, - c •'/ í • ?i a ii 11" 

. Místní vojenské organisace 
(Army and Navy Union) bu
dou mít 27. srpna jakýsi sjezd 
v Luna parku za néhož mimo 
jiných bude té% řečnit č?ský 
kongreaník Jan J. Babka, 

wss IW ,wss] 
PROPADLÉ ZÁRUKY. 

Výpomocný žalobce A. V. 
Chaloupka zabývá se příťom-
íě revisí záruk, poskytnutých 
i různých soudů v okresu a 

četně týchž prohlásil ža bez-
j?nné neb propadlé. Vzhle
dem k tomu žalobce Chaloup
ka za říjnové konference o-
kresních soudců navrhne, aby 
záruky přijímány byly pouze 
;)o vykázání se certifikáty, ž> 
lotčení ručitelé skutečně něja
ký nemovitý majetek vlastní. 
V případech, kde by podobné 

lastnictví dokázáno nebylo, 
záruka bude odmítnuta. 

WSS' 'WS^j fW^Š:* 
VOVÝ PARK V LAKEWOOD 

Předměstí Lakewood bude v 
len dělnického svátku dediko 
rat nový svůj park, nacházejí
cí se v do .ahu Rosewood Ave. 
i Hilliard Road, kterýžto park 
>onese jméno svého zaklada-
ele Wagarda, jehož rodina 
>yla mezi prvními pionýry 
jakewoodu a Rocky River. De 
tikační slavnost' vzal^si^na sta 

'•cttt lakéwood.^ký kKib oprav.-
'í 

.i3sf, volrhi ní^ťflemnou letní choro-
'-.ou. Bývá obyčejně zaviněn pojí-
, áním nezraléíin ovocc neb zeleni-
i.y Ať již jest však přfSi:ir. j.iká-
"oliv, jest to bolestivá c;io:oí»«. ak 
tomu jest to irelmi nepříjemné. 
Zbavte se toho, Užívejte 

Severův 
Lék proti průjmu 

(Severa's Diarrhoea Remedy). Do
kázal svoji užitečnost v Iččení prů
jmu čili běhavky. křečí, letních ne
snází žaludečních neb střevních a ň 
při kolice.  Jest  dobrý pro děti  i  pro O 
dcspélé. Cena 50 centu a 2 centy 
dati. Prodává se všude v ékárnách. 

i^éávEÍiA^r', 
CED^^Áf>|DS,^6WA 

Kraus 

VLASTNILI BYSTE RÁDI 
D Ů M ?  

Jest-li že ano, pak ukládej
te již nyní část Vašich vý
dělků pravidelně a jistě bu
dete překvapeni, jak brzy 
budete bydleti pod vlastním 
krovem. Započněte se zá
kladem otevřením účtu jed 
ním dollarem neb více na 4 
procentní úrok. 
THE BROADWAY SAV. & 

TRUST COMPANY 
IWMlAWAY. ROH VÍCH. SR. ITI-. 
Banka, kde nejste žádným 

cizincem. 

' I M N Í  S P O D N Í  P R Á D L O  J E  
LACINĚJŠÍ LETOS. 

• střižních obchodech "u Kou* 
lelů", 4785 Broadway a 4288 
Warner Road než minulou zi
mu, poněvač bylo nakoupeno 
záhy z jara, kdy ceny klesly o 
25 až 35 procent —-• a proto 
kdo hodlá nakupovat dobré te
plé prádlo mužské, ženské a-
i?b dětské, ať již k spotřebě 
íde nebo pro své přátele v Če
chách, měl by si nejdříve pro
hlédnout naše zboží. Více n?-
Vií 2apotřebí! Každý snadno 
"ózezná naši prvotřídní jakost 
)d chatrných hodnot nabíze
ných jinde a koupí bez váhá-
' í .  (Ozn.) 

Máte-li něco k natírání, zavo
lejte tel. Union 1055 W. Užívá 
me jen čisté Morleyovy běloby 
a lněného olé^je. Mnozí z mých 
konkurentů používají benzinu 
a laciné bílé barvy olovnatě. 
Proto jsou o několik ^dollarů la 
cinější ale na konec se náš způ 
sob vždy vyplatí. Moji práci 
zaručuji na celou řadu let, což 
3e u jiných nestává. 

JAS. F. MICKSCH, 
natěrač, papírovač, dekoratér. 

12020 UNION AVE. 

AiiiiiiiáAiÉii&i&iiiikAiiJilkC 

Stavíme nové domy 
STARK DOMY l*Ř I-: STA V l .P I'.M II 

i vykonA\ Auir spi TivíM* ;i se zaru'-Ciifip 
vSrohnu práci do oboru t®h® 8p^ď«]lci 

Dopijte anob zavolojt* 

Jos, A, Marunu, 
řského kontraktora 

4509 BROADVIEW 
u Washington Parku. 

Tel. Union 829-K. 

V PRÁVNÍCH 
ZÁLEŽITOSTECH 

obraťte se na mne. Zastupuji 
ve všech civilních i kriminál
ních případech před kterým

koli soudem. 

OZNÁMENÍ ÚMRTÍ. 

— -T •* ^— 
postavily po bok našich hochů, odbory t. zv. Včelek a Priadgk z jejich oběti. V Chicagu, 
Pletly pro ně, šily prádlo, opa- na dvě stě po Bpojených Stá- N?w Yorku, v San Fřancisi 
třovaly tabák, jehly a nitě, o-
p«jtřovaly mýdlo, opatřovaly 
vše po čem toužil náš voják. 
!A staraly se o jejich v -Ame
rice z i!'e h: é rodiny, naváté 
\ ovály , pomáhaly jim i je
jich dělem. Byla to veliká, krá 

git a Svaz Katolický tvořily spo 
leč.ně representační těleso, pod 
jehož správu spadaly všechny 
i-lcce v Americe konané. Byla 
Jo starost .o armádu a j°jí ná 
Vor v Americe. Péče o tento vo-
ř-r.^ký odbor svěřena nynější-, 
ILu uoaerálniXi:!! 'koasulo\i pa-

konal yvš.', co bylo v jejich si- rika oddychla si'.po 5 letech zá-
lách. Naši vojáci shromažd ova ^asu a práce, nesouc ve svém 
ii se v* polním táboře pro ně srdci jediné přání o .vobozené-
zvláště v lesích nedaleko mť> mu, svému národu: aby vlád* 
s ta.  Stamford ve ^áCě fj'o'nns- Hdy lidem ;» :j«! ťtftli 
cticut zřízeiíé.n. Tam žili ne j- požehnáním .národu. Hugovu ř 
krásnější jistě dny své ve Spo šťastnějších dnu v. jeho budou 
jených Státech bratrským ii- čích. 

S bolným srdcem oznamujem všem přáte
lům a známým truchlivou zprávu, že se Nejvyš-
šímu zalíbilo povolati k Sobě naší milovanou 
fcvntku, tchýni a babičku, 

pí. Kateřinu Kubů 
ťfěera ve 3:30 hodin odpoledne v stáří 54 ťoků. 

Byla rozená v Čechách a přijela ido Améři-
před 49 roky. 

Náležela k spolku P. Marie Lourdské 0. J. 
Ž. A, a ku Clevel. Jednotě Žen a k Jednotě Kat^ 
Lesnic a k Starým Čeokvm Osadníkům. 

Poh řeb drahé zesilulé bude konán ve čtvr
tek v 9 hodin ráno z domu smutku dcery a zetě 
rtlanželu Marie a Jana Babky, 5114 Broadway, 
do kostefa P. Marie Lourdské a odtud na hřbi
tov Kalvárii a bude vypraven pohrobnikem p. 
Janem Kyibů. 

Přátelé a unární jsou žádáni, by »e pohřbu 
9Úč$stnili. O tichou soustrast prosí 

MARIE, ANTON, ANNA, ŠTĚPÁN A 
EDUARD, dítky, JAN BABKA A W. DE 
WFRNV. ?»t |ové. K ARQl fNA KUBO, tm 
'•ha, vnuci a o&latni přátelé. 

J. KREJČÍ, 
právník, 

502 American Trust Bldg. 
Main 45^0 Central 

[ K A L A L  
i Jrdinr éč*l>> < >hrjdB >  0pt:t t TlrvrUada 
• ink Prakti,I! ",pcleh 

! A f XmTL frnp Uspokojí kazdefw. 
i v  Úřad vir fd 9 h. ráno do 9 h. v»č. 
• I V* středu jen do 12 h. pol. *• 

• 4939 Broadway, C. N. Síň. 

- i* ! •.imrti 

M I K E S  
I 
K  
E  
S 

ÚPLNÉ ZÁSOBY 
diamantu, hodinek 

stříbrného náčiní, 

broušeného tkla atd 

Ceny mírné. Vešker* 
zboží zaručeno. 

Praktický kienotníV . 
a hodinář. 

*938 BROADWAY, 
v ^#«l<f Nii/nHr)' Siní. 

Střechy pokrýváme 
patentním papírem. 
Plechařské práce Sl 

furnace work 
vykonáváme. 

Kamna, barvy, oleje a rňáflé 
železářské zboží na skladě. 
Zahradnické náčiní v plném 

výběru i -

E. A. KRAUS 
HARDWARE CO., 

4427 BROADWAY. : 
»•» i »•* M -f-n i :  11 mm 

LIDOVÁ BANKA 

COLUMBIA 
SAVINGS & 
LOAN CO. 

Broadway a E. 55. ul. 

Oťoky platí lfa IpořiteN 
ní účet. 

bezpečnostní spořitelní 
schránky. 

Vybírání nájmů, spra* 
vování majetků a vý* 
měna úvěrních listin. 

'Filiálka banky na rohu 
Fleet a independence 
Road V Washington 
Parku. 

. -i t .  
1  i. i i-?.!" |*g |iaa!'a. ,y. ."n. • k 

NÁŠ ZÁVOD ZASTUPUJE 

Beauty Six Auburn 
a 

Monroe automobily. 
Starší automobily: 

1 model 1917 Chevrolet, 
cestovní. 

1 model 1917 Stiwiébáker, 
cestovní, ^ 

.1 Ford se svrškem* pro ' 
groceristy a 

1 Ford se svrškem pro:peka-, 
ře, máine právě'nn prodej 

K. & P. TIRE & 
MOTOR SERVICE 

5363 BROADWAY. 

PRVOTŘÍDNÍ 
MUŽI ' 1 

pro následovní 
práce: 

šroubováky, ' 
pomocníky k vrta

cím lisům ' 
soustružníci, 

\ rulečním strojům, 
operátory Á 

I • Vt V •*»/ • ' brusiči vnejsi i > 
vnitřní ,r 

špojovače 
i pomocníky. ' 
Hlaste-se u 

THE- GRANT-LEES 
GEAR CO., 

fi9>h and Quincy. 

t' 

f 


