
- "3»\*" 

i" 

tSi"' -
rác * 

El x ^ ,  

' ̂  <***%«*$ hW?; I' 

' StkANA 8. SVEi vt StIedV'20. ftfJIÍA 1920.-
I . • 1! M I II ' . "I./ •sssi 

BAKER SE PŘIMLOUVÁ PRO 
SVAZ NÁRODŮ. 

Ve prospěch Ligy mluvili ně
kteří republikáni. 

Osm vynikajících Američa
nů, demokratů i republikánů, 
mužů i žen přibylo včera do 
Clevelandu, aby povzbuzovali 
náladu ve prospěch Ligy Náro
dů, na níž poslední dobou tak 
příkře bylo útočeno. Mluvili 

DEN SVOBODY 28. ŘÍJNA. | KUPOVÁNI CíZi MÉNY. DOPIS PRESIDENTA MASA
RYKA. 

Přípravy k oslavě 28. října na !  Celé Spojené Státy jsou dle 
všech stranách, v Unii | slov jistého bankéře zachvá-1  Ústředna československého 

i v Kanadě. jceny horečkou kupování cizí Národního Sdruženj v Chicagu 
# ^ měny na spekulaci. Nekupují Národního Sdružení v Chicagu 

Čechoslováci ve Spoj. Stá- však jen v cizině narození, ale kanceláře presidenta Českoslo-
tech i v Kanadě chystají se le- i jinak velicí Američané, kteří venské republiky: 
tos opět k oslavě výročí pro- ge chlubí, že jejich předkové V Praze, 6. srpna 1920. 
hlášení samostatnosti Česko- přišli již s lodí Mayflower. Níz Vážení pánové, 
slovenské republiky, kteréž při ký kurs jest hlavní příčinou! Moje kancelář V&ft 2a Váá 
padá na čtvrtek 28. října a jest toho podivného poválečného| dar k narozeninám v 
co do počtu druhým. Vůdčí roli (úkazu. Zpráva jednající o při- jméně poděkovala; při 

Olympia. 
Dnes, zítra a v pátek. 

mem 
pro-

celkem na 5 místech ve pro- při oslavě tohoto dne mají o- ( |ign<r>m zakupování cizí měny (hlídce, různých věnování i Va-
' namířena jest hlavně proti spe- Seho daru užívám milé příle-
kulaci ve velkém, zdejších lidí, žitosti, abych Vám dodatečně 
kteří hledí využitkovati nesná- poděkoval osobně. 

Spěch kandidáta presidentství, 
jenž by byl příznivcem nejmo-
dernější této organisace, jež 
střežiti má světový mír. Vůd
cem jejich jest sekretář války 
Baker. Celá společnost hodlá 
podniknouti agitační cestu po 
Soustátí a v pondělí opustila 
New York. Odjela zvláštním 
vlakem do Pittsburku a pak do 
Clevelandu. Dnes ráno odjeli 
hosté do Luisville. 

Kromě Bakera účastní se 
propagační cesty prof. Irwing 
Fisher z Yale university, ná
čelník společnosti americké 
pro Ligu Národů, pí. L. A. Mea 
dová, spisovatelka z Bostonu, 
newyorský politik H. Parsons, 
podplukovník Whittlesey, veli
tel známého ztraceného bataj-
lonu ve Francii, organisatorka 
společnosti pro Ligu v New 
Jersey miss Anna Macilvaine, 
kapitán Chamberlain a kapi
tán G. G. -Gillin, 

Na všech pěti schůzích bylo 
možno posluchačstvu vyslech
nout: názory na Svas* g několi
ka různých uhlů. Baker se při
mlouval za Ligu ze stanoviska 
politického, obě dámy pak há
jily prospěch žen a ostatní řeč
níci opírali se o důvody ply
noucí s jejich vlastních odbo
rů. 

Největší návštěvě těšily se 
schůze našeho bývalého mayo-
ra Bakera, jenž mluvil prvně 
pod stanem na Superior ave. a 
vých. 86. ul. a později na záp. 
25. ul. a Woodbridge ave. Jas
ně a přesvědčivě vykládal vý
hody plynoucí ze Svazu nejen 
pro Ameriku, ale celý ostatní 
svět a zmiňoval se, že již dnes 
urovnala Liga mnohé otázky, 
jež hrozily býti příčinami k no
vým ozbrojeným konfliktům. 

Protivníkům Ligy dal pamě
tihodnou lekci kapitán Gillin, 
jenž býval republikánem a pra 
coval za letošní jarní nominač
ní kampaně pro nominaci ge
nerála Leonarda Wooda. V sta
nu na Superior ave. prohlásil: 

"Byl jsem ve službě vlasti 
zmrzačen. Bvi jsem svědkem 
válečných hrůz. Jedenaosmde-
sát tisíc hochů položili svoje 
životy na flanderských polích. 
Máme býti, my vojáci, odcize
ni těmto ideálům, kterým jsme 
přinesli takové oběti? Pravím 
Vám, přátelé, s vojenského hle 
diska, že chování republikán
ské strany jest trpké stranni-
otví, založené na sobeckosti, 
aby straně byla vrácena ztra
cená moc". 

JUBILEJNÍ DAR ČESKÉ 
AMERIKY. 

všem všude místní odbočky a 
Krajské výbory Českosloven
ského Národního Sdružení v 
Americe, jehož ústředna v Chi 
cagu rozeslala všem příslušné 
rady a pokyny; s nimi jdou ru
ku v ruce podle místních po
měrů místní organisace Slovon-
skej Ligy v Amerike a Národ
ního Svazu čes. katolíků jakož
to organisace, které v Americe 
representují národní práci Če
choslováků. 

Doporučujeme vSem našim 
osadám, aby tento českosloven
ský "Den Svobody" oslavily co 
nejdůstojněji. V každé naší o-
sadě je nějaký neb i několik 
spolků, — nuže, nechť se tyto 
spojí a podniknou oslavu spo
lečně, aby representovaly náš 
lid před ostatní americkou ve 
řejností; kde jsou odbočky na
šich ústředních národních orga 
nisací, nechť pracují společně, 
iinak ať podniknou oslavu sa
my. # 

Hlavnf věcí ovSem jest, aby 
oslava tohoto dne byla Všud^ 
< o nejdůstojněji:, aby ráz jej' 
byl opravdu slavnostní a ne-
zvrhnul se v pouhou tancovač
ku nebo nějakou maškarádu 
Proto — než něco takového jar 
marečního a ponižujícího — 
tož raději nic! 

K BYTOVÉ NOUZI V CLEVE-
LANDÉ. 

Včera bylo bankám měst
ským výborem kontrolujícím 
"ájemné, udáno dvacet majite
lů domů se žádostí, aby maje
tek jejich bvl oceněn a tak vy
světleno jejich zvyšování ná-
i*»mného. Jest již druhá listina 
imen vybrána s 2000 ' žalob 
pro zdražování rentů a kterýž 
zlořád má zmíněný výbor po-
tírati. Prvních pět majitelů do
mů, jichž majetek byl odhad
nut. dostavilo se před výbor a 
výsledek bvl ve 12 případech 
vnížení nájemného o celou 
čtvrtinu. Ve dvou případech 
budou dle všeho bankv vvzvá-
n y, aby neobnovaly s vinníky 
půičky. 

Výbor kontrolující nájemné 
bude dle výpovědí mayora 
Fitzgeralda pokračoVati ve své 
činnosti jako v zastoupení o-
kresního výboru pro přiměře
né ceny, kterv byl před nedáv
nem federálním návladním 
rozpuštěn. Předsedou nové té
to městské ortranisace bude 
pravděpodobně předseda roz
luštěného výboru, dr. R. C. 
Roueche a také zůstanou v čin
nosti i staří členové. 

Jednání, jakož i výsledky 
vvšetřování stanou se podkla
dem na schůzi senátního re
konstrukčního výboru pro Spo
jené Státv, jež se bude konati 

zí zemí evropských a čekají 
nápravou kursu ohromné zi
sky. Koupí-li podobný speku
lant kli příkladu za $100 ně
meckých marek, sotva asi ví, 
že tím vlastně poskytuje Něm
cům půjčku, což arci nemůže 
se nazvati přílišným vlastene
ctvím. 

R. T. White, řiáitel směná
renského oddělení Cleveland 
Trust Co. včera pravil, že ob
nos, za který byly koupeny 
cizí peníze, dostihuje za po
slední rok obrovskou sumu 20 
billionů. Nejvíce peněz jest u-
kládáno v anglických librách 
šterlinků, francích, lirách, mar 
kách i korunách, ba i na ubohý 
dnes ruský rubl není zapomí
náno. Někteří spekulanti se do-
mnjvají, že vyzískají nákupem 
realit a očekávají v blahé na
ději, že jim v klín spadne snad
no vydělaný obrovský zisk. 
Zdejší banky varují před po
dobným počínáním, neb jest 
prý jistým, 'že peníze se dnes 
dobře investují v cizině, ale je 
otázkou a to otázkou dosti po
chybnou, zda peníze tyto tímže 
snadným způsobem půjdou do 
Ameriky zpět. , '  

Také mnoho našich krajanů 
posílá peníze do staré vlasti, 
ale jak praví Filip Spira, jenž 
nvní řídí směnárenské odděle
ní Guardian Savings and Trust 
Co. ne pro spekulaci, jako spí
še, aby měli oporu na stará lé
ta. až se jednou do svých ro
dišť vrátí, v kterémžto přípa
dě uloženým penězům žádné
ho většího nebezpečí nehrozí. 
Velcí, spekulanti, zde trvale u-
sazení, mohou býti ku příkla
du postiženi zákazem jedno
tlivých vlád, směřujících k o-
mezení vývozu peněz z dotyč
ných zemí, jak tomu bylo za 
války. Není pochyby, že cizí 
vlády by zakročilv podobně, 
kdyby cizí kapitál v jejich ze
mích zakupovával u větším 
měřítku nemovitosti a tím způ
sobem ohrožoval vinou nízkých 
kursů rovnováhu, majetkovou 
vlastních občanft. 

U příležitosti II. výročí pro
hlášení samostatnosti česko
slovenské republiky chce česká 
Amerika poslati jako jubilejní J v městské zasedací síni dne 8. 
dař peněžní příspěvek (tól)řo- ii st oTTa d ir.~ ffhmrrírn tíčPT^Tir 
činným účelům. O tom psali 
jsme již v minulých číslech a 
rozepsaly se o tom bezmála 
všechny československé Časo
pisy v Americe. Odbočkv a 
Krajské výbory Čs. Nár. Sdru
žení dostalv zvláštní sběrací 
archy, o něž možno se ořihlá-
siti u jejich tajemníků. Kdo ne
má příležitosti setkati se s tě
mito sběrateli a zapsati dar 
svůj do úředního sběracího ar
chu, nechť pošle svůj 
vek přímo ústředně Č. 

SPOJENI ČTYŘ CLEVElifctfD 
SKÝCH BANK. 

. Mohli jste se z výkazů v-no
vinách přesvědčiti, kolik pří
spěvků na účelv humánní a o-
světové jsem od dobv svého ú-
řadování udělil; veliká většina 
těch příspěvků byla mi umož
něna jen zbytkem fondu amň 
rickými národními organisace-
ani ještě v Americe poskytnu
tého. V vsi o vu ji zejména Va
šemu "Sdružení" svůj opětný 
dík. í 

S přánínt všeho zdaru 
T. G. Masaryk. 

Obrázek new
yorského ži
dovského mě
sta, který ji
stě půjde k 
srdcím. Ovane 
vás nadpozem 
ský vliv nád
herných zvu 
kŮ Dvořákovy 

Humoresky,% 
které tak moc 
ně působí na 
lidskou mysl; -
Nepromeškej-
te tento nád
h e r n ý  f i l m ,  
který se^všude 
dodělal obro
vitých 
chů. 

-Vzat je ze sla-
1  vně povídky 

FANNIB 
HURSTOVÉ 

*IL - V - » ; .A * 

ZRANĚNY STUDENT tf 
RODIČŮ. 

Čtenáři t. 1. se zajisté potě* 
ší zprávou, že p. Antonín No
sek, syn chvalně známého po-
hrobníka p. A. Noska se z těž
kého zranění zotavil, že mohl 
býti v průvodu staršího bratra 
Jaroslava dopraven k dalšímu 
léčení k rodičům na Brecksville 
Rd. 

P. A. Nosek po odbytých 
prázdninách se vracel k dal
ším studiím aa Cornell univer
situ v Itica, N. Y. Když jel ká
rou ke školním budovám, po
loženým na návrší, přetrhl se 
řetěz u brzdy a kára velkou 
prudkostí jela zpáteční cestou 
až na druhou stranu příční ce
sty, kde narazila na silný 
strom, o který se vůz částeč
ně rozbil. Nebýti v cestě toho 
silného stromu, kára by byla 
sjela z výše ,60 stop na stře
chu městské nemocnice. 

Při tomto neštěstí dva * Ce
stujících byli zabiti a 17 těžce 
neb lehce raněno. Pan A. No
sek 'býl těžce zraněn ná pravé 
noze, kterou má ještě v sádře, 
takže se neví, jak dlouho ještě 
na lůžko bude připoután. Lé
kař vezme si p. A. Noska do 
nemocnice, kde Roentgenový-
mi paprsky se chce přesvědčit 
v jakém stavu jeho zranění se 
nalézá. Jest naděje, že při do
brém lékářském ošetření p. 
Nosek se brzy pozdraví, tak a-
by na studiích co mechanický 
inženýr dálo pokračovati mohl. 

Cosmopolite Productions 

HUMORESQUE 
A PHOTOPLAY* 

* featuring"* 

ALMA RUBENS 

Jí fiparamou(\l̂ rlcrait (jHdure 

— Nejpříjemněji strávíte 
večer při představení "Pso-
hlavci", které sehraje Dram. 
Sbor "Tyl", v neděli, dne 24 
říjha, v České Nár. Síni. 

F.  J .  J IRUŠ 
zakázkový krejčí 

4954 BROADWAY 
proti české Národní Síni. 

Vykonává veškeré práce do 
boru toho spadající, 
r «aručením, 

Tet O S. Union 
iSV-J—<»—=== 7Z.-JST. 
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schůze jest vyšetření neudrži
telných bvtovních poměrů clo-
velandských. 

ZAKOPANÝ POKLAD U-
KRADEN. 

Nejedná se o briliantv ani 
7lato, ale o 4 sudv nejčistšího 
"niritusu, celkem 200 gallonů 
Vterv žárlivě střežil Jakub 
Heller. 24?,?, St. Clair Ave. A-

příspě-, bv zabeznečil tento drahocen-

Utvoření velkého finanční 
ho ústavu spojením čtyř nei-
silnějších clevelandských bank 
First National, First Trust and 
Savings, Citizens Savings and 
Trust a Union Commerce 
National povstane mohutná 
banka s přibližným jměním 
300,000,000 dolarů, jež bude 
jednou z nejsilnějších peněž
ních institucí v celých Spoj. 
Státech, jakými se může po-
chlubiti jedině New York a 
Cíuea g-o_0 splyn uti imen ová
ných bank bylo jednáno po 
dva roky a předcházelo mu 
stálé splývání menších ústavů 
ve větší, až konečně dosaženo 
uvedenéhodle. Nový ústav má 
nésti jméno Union Trust Com
pany a úřednický štáb bude; 
vybrán z úřednictva bank se' 
spojivších. 

Posvícenský VÍNEK 
—uspořádá— - ̂  |  

Těl Sb. Sokol "Pokrok" č. 36 K.J.S. 
DNES, VE STŘEDU, 20. ftlJNA 1920; 

tr české Národní Síni na Broadw||f 

KapelA bratří Hrubých účinkuje. 

Vstupné pán i dámou 60c, dáma 30c. 

Z Pp. rodičům a dětem na záp. straně 
Školní Odbor Patronátu Č. Síně Sokol shledal, 

že školství naše vzalo by nenapravitelnou škodu ob-
mezením na tři třídy, a proto rozhodl se otevříti tří
du novou. Vyučovati ji bude p. Josef Valášek 

V SOBOTU OD 11. HOD. DOPOLEDNE 
DO 1 HOD. ODPOLEDNE. 

Složena bude z pokročilejších žáků třídy prvé 
a z Části žactva dnešní druhé. Jsou tedy žádáni pp. 
rodiče, aby ještě do první třídy dítky přihlásili, ze
jména ty, jež pro nedostatek místa musily býti po
slány domů. Zápis koná se v ned|li, dne 24. října^ 
v II hod, ďopól. " - ' ' 
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Oznámeni. 
Všem mým starým přízniVcům a všem 

tem, kteří "se jíňii státi chtějí, oznamuji, že 
vrátiv se z návštěvy staré vlasti, navrátil jsem 
se opět k mému starému zaměstnání, * 

Jsem opětně připraven dáti Vám rozpo
čty z oboru stavitelského jak na stavby no
vé, tak opravy. Moje osmiletá zkušenost v 
tomto oboru zaručuje každému, že vykonám, 
práci k všestrané spokojenosti. Obraťte se na 
mne s důvěrou. 

Službovolný 

JOSEF NAVRÁTIL, 
STAVITEL, 

12314 BEECH WOOD AVE., V CORLETT. 
Tel. Union 858 Ř 

+t*l?t*t?l*X*Z't+ťt+'X+X'ťťX't+*+t+X'X+tft+X'l'U 

l Nezapomínejte, že čtvrtek jest pro
dejním dnem lácí u KOHNA, 

4506 Clark Ave. 
Máme neúplnější zásobu zboží ale nemCtžeme 

zde uváděti všechno a zmíníme než o něko
lika předmětech: < -
35c h. voskované pl4tno^ta? polic yd jen". ...... 10c 
Máme plný sklad Jíávlněných látek, yd jen po 25c 

včetně 36 p. š. modrého, šedého, bílého a pruhova
ného perkálu, áotyáe^ mušelinu, flanelu a flaneletu 
všechno yd jen 25c 

Plný výběr prádla, jak mužského, tak i ženské
ho a dětského, též zvláštní mužské košile do práce, 
kalhoty a plná zásoba látek vlněných 2a ínačné sníže
né ceny. Přijďte ke 

KOHNOVI, 4506 CLARK AVE. 
'XsUX'X'X'tfUUX'tf 

ZA 2IVA POHRBENI 
V pondělí odpoledne hráli 

si 41etý William Vasco a dvou
letý jeho bratříček Jack % čís. 
3207 Barber Ave. S. W. na 
blízké písčině. Vyhrabávali je-

N. S. najnv poklad, zahrabal Heller o-
a^resu Czechoslovak National (  zelové sudv nod nodlahu kůl-
AMiance of America, 3734 W. *»v v čís. ?354 Hamilton Av<*. 
26th Street. Ohicaero, 111., nebo Včera se šel maiitel přesvěd-1 skvni, když se pojednou na ně 
kterémukoli časopisu, jeiž ode-jčit, zda bohatství ieho odnočí- svalila massa písku a oba za 
bírá, se žádostí, aby ieho dar.vá v pokoji a k svému ustrnu-! živa pohřbila. Tělíčka obou 
bvl odveden ústředně Čsl. Nár.Uí spatřil, že sudv bvlv z do- nešťastných dítek byla nale-
Sdružení a touto na dobročin-. Časných hrobů nějakými po- zena po celonočním hledání 
né účely v artaré vlasti. I berty ukradeny. teprve včera ráno. 

DÍKŮVZDÁNÍ. 
Vděčností pohádána vzdávám tímitó srdečné díky 

ct. sestrám / 

Sboru Afina Sázavská, č. 61, J.'C. D. 
za poctu mně prokázanou ve schůzi sborové v ne
děli, 17. října, u příležitosti mého návratu ze sjezdu 
J. C. D. a za krásný dárek mně podaný sestrou před-
sedkou Františkou Svobodovou s proslovem t uznání 
mé práce o Sbor. 

Současně děkuji sestrám Sboru Kruhu Cleveland
ských CeŠek za překvapení v mém domě číslo 4006 
Warren Alley a za dárek mně podaný s blahopřej
ným projevem sestrami Ro$i ř&trtínkovou a Josefou 
Peškovou. 

Buďte ujištěny, milené sestry obou Sborů, že 
vždy budu pamětliva lásky Vaší a že se vynasnažím 
i na příště prospěti kruhu našemu. 

Vděčná JOSEFA KUCHAft. 

ceny vv 

Velký prodej 
obuvi, střížní
ho zboží, prá
dla, látek atd. 
který vzbudil 
pozornost ce
lého města a 
okolí 
trvá 
dosud 

BROADWAY 
Department Store 

5416 BROADWAY, proti poště. 
a bude prodloužen o dalších 5 dní. 

Nové čerstvé zásoby pro zimní sezonu 
dochází denně a jsou vykládány na 
našich pultech za prodejní ceny. 

Uděláte dobře, když si pospíšíte! 
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