
m 

rf., 

(*• ' 

fc" V DTERÝ, 3. ČERVNA 1924. '• '. ., 

fe' 

I 
: \  -

P' 
te' 

Ts>T 

r v  

/  '  *  , "  .  *  ' *  " "  '  ' i  * , • * . . .  '  * • * *  »  '  ?"': / ,  

mv 

•J****, UPOZORNĚNÍ"' 
: CT. ODBĚRATELŮM "SVĚTA" 

MARIE BÁRTOVÁ'. ' ^ 

-TANEC SMRT!. 

STRANA TftETt; 
'•if 

A * i Í 

I PRO ZVÝŠENÍ PLATU POŠ
TOVNÍCH ZŘÍZENCŮ. 

hi ' I v«e zasanujicicn temnj 
V poslední době zavedl anglický denník "Press" I krýval ještě do nedávná Evropu. 

Štíp vše zasahujících temných perutí and< l:i Smrti při-
Wírafcfírpfton, 2. černiá. 

předloha, kterou se z 

ňový způsob v roznášení, dle kterého roznášeč "Pressu"! 
nesmí roznásetí současně "Svět" po případě jiné cízo-
jazyčné časopisy. Následkem tohoto zavedení byly adre-

j sy odběratelů "Světa" roztříděny mnoha novým rozná* 
secům, s kterými jak v adm. "Světa" tak na jednatel-
nách jsme neměli po většině žádné styky a tím se staloJ 
že včera a v těchto dnech mnoho našich ct. čtenářů 
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voty milionů lidí. Příliš rychle zapomínám# a, véru, těžko 
říci, je-li to vinou naší lehkomyslnosti nebo^ zásluhou neko
nečného milosrdenství Prozřetelnosti, která nám dává dar za 
pomenutí, poněvadž by naše síly jinak nestavily. Ale válka 
byla 2 těch katastrofálních zjevu, klerú se %ravějí v obdo
bích delších nebo kratších a které raohútnjflp otřesem sunou 
káru lidských dějin do jiných kolejí. *• 

V takových dobách smrt pracuje hromadné a lidstvo si 

Koseny v^Jkou, hynuly ži-l platy poštovním zřízencům, rů 

"Svěť neobdrží. Abychom mohli tuto nemilou záleží-1hromadně připomíná, cítí její přítomnost a vidí její oběti, 
tost opět na pravou míru' uvésti, uveřejňujeme adresáři 
našich jednatelen a prosíme ct. čtenáře, by upozornili 
ve svém sousedství onoho našeho odběratele, který Svět 
neobdržel, by si neobtěžval svoji adresu na nejbližší jed 
natelnu zaslati, kde již se postarají, aby "Svět" byl do-1 
dáván. Kde to není možné, nechť oznámí svoji adresu' 
přímo v iwlm. "Světa", my již nápravu učiníme. 

Jednatelny "Světa" 

Mr. Komínek, 2731 E. 37. Plac** 
A. Žák, 7018 Union Ave. * 
Mr. Dvořák, 10614 Parkhurét Ave. • 
Mr. Whalen, 6123 W. Dennison Ave, 
Mr. Baird, 4378 Pearl Road, Brooklyn. 
N. Walenda, 4450 Denison Ave. 
Norwal Sweet Shop, Storer Ave. & W. 54. St 
Mr. Kvarda, 4431 W. 35. St., Brooklyn. 
Jos. F. Tomášek, 3303 Fulton Road. 
Kronenbitter, 5103 Clark Ave. 
H. Anderson, 10900 Woodland Ave. 
Mr. Dvořák, Union Ave. blíže E. 111. ul. 
Fr. Valvoda, 4436 Warner Rd. 
Mr. Sklenička, 13915 Kinsman Road* 
A. Simon, Buckeye Road & E. 116. St. 
Mr. Vondrášek, 11411 Miles Ave. 
A. Hunek, East 131. St. a Miles Ave, 
Mr. Vitcha, Miles Ave. a E. 131. St. 
Chas. Schneider, 3758 E. 131. St. 
Mrs. Striebl, 12114 Woodland Ave. 
Mr. Pekoč, 4056 E. 71. St. ^ 
Mr. F. Žáček, 3519 E. 93. St. roh Beacoé* 
V. Unger, Central Ave. proti E. 83. St. 
Jos. Kozelka, Hamm Ave. roh Dolloff Rd. 
Mr. Szymalak, 5417 Fleet Ave. 
Mr. Weigl, 3975 E. 42. St. 
Administrace "Světa" 5414 Broadway. Tel. Broad. 970. 

| znící se v mnohých ohledech 
|od oné schválené nedávno se 
nátem, byla přijata dnes ve 
sněmovně poslanecké. Osno
va, jež byla přijata 250 proti 
14 hlasům, navrhuje zvýšení 
na služném, odhadované vý
borem na poátóvnictví na $65, 
00^,000 ročně a generálním 

V nehlubším míru rádi na ni zapomínáme — jako by neby-l poštmistrem New na $80,000,-
la. Ona však jest a nikdy néspí. S nepochopitelnou vytrvalo-) 0Ó0. Platy klerků, listonošii, 
stí a a jakousi rozmarnou rozkoší 
onde. Zvykli jsme tomu a pokud jc «.**«•. její hihiumii mcicn posimistru se zvyšuj 
dosti vzdálen, jsme klidni. Je. daleko, tak daleko, že k námi průměrně o $300 ročně. Před
áni nedojde. Jakmile však studenou svou ruku položí na by-lloha jde nyní do konference 
tost nám blízkou a drahou, ucítíme ledový její dech a mimo-||zástupců senátu a sněmovny, 
dek se zachvějeme. Její hrůzu stupňuje její neviditelnost. 
její zákeřná, neočekávaná přepadání obětí nit netušících, je
jí přísný, neúprosný, mlčelivý a tajemný majestát:. 

Její význam vzrostl křesťanstvím. Národové starší mě
li o smrti jiné, méně ponuré představy. Egypťanům byla 
pouze přechodem k dalšímu, lepšímu životu. Mrtví pokra 
covali ve svém životě na této zemi započatém, se svým tělem, 
jež bylo proto mumifikováno a bezpečně uloženo, se svými 
vlastnostmi, touhami a libůstkami. Hellenům byly stíny 
Hadu právě jen pouhými stíny zemřelých, kteří se rozloučili 
s pozemským životem, jasným, slunným, pozemsky krásným 
a radostným. Pohanský Jfcím znamená úpadek, širokou to
leranci ve věcech duchovních a naprostý mateHalismus ve vě
c e c h  s v ě t s k ý c h .  | C  U  °  1  *  ' v *  

A přišel středověk se -svým temným pojetím života ft \'ě-1S0 KOI1B. pří
čí světských vůbec. Člověk žil jen proto, aby zemřel a Sfnrt 
byla branou k" věčnému soudu. Křesťanství •— nikoli nau
ky Kristovy, obsazené v evangeliích — ale středověké kře 
sťanství církevní bylo reakcí na jasný, pozemský světový ná
zor klasického starověku, obrátilo věc na ruby, pohrdlo živo 
tem na zemi a soustředilo mysl k životu posmrtnému, k věčné 
odplatě a k věčnému trestu. Dočasný život pozemský byl 
mu pouhou průpravou, těžkou zkouškou, plnou svodů a po
kušení, a smrt vrcholem života, k němuž všecko směřovalo. 
Za ní byla bud' věčná blaženost nebo propast pekelná, pláč 
a skřípění zubů. Á vše, co nebylo obráceno k jedinému cíli. 
k jodinémti účelu tohoto života k spasení, jež .nesměl středo 
věký člověk pouštěti s myslí ani na jediný okamžik, ať čin, 
ať myšlenka, radost či žal bylo hříchem nebo alespaň vážnou 
překážkou na cestě do ráje. Nikdo si nebyl jist, že nezhře
šil, že ho netíží smrtelný hřích nebo celý řetěz takových ne 
odpustitelných provinění, a před jeho zrakem v noci i ve dne 
zvedala se obrovský, bledá, hrůzná a hrozíc! postava Smrti. 
Memento mori! 

Zavolejte Academy 
836 "Ehrman" při

jede fortíkem. 

UPOZORNĚNÍ 
Patronátu České 

Síně Sokol. 

ští čtvrtek 5. června 
v 8 hod. večer. Pří
tomnost všech nutná 

V. PŘECH, před. 

VftELÉ DÍKT. ¥ti * 

Mil©«» povinností pohádána Vzďávlrrtfmto srdečné díky 
vsem milým a váženým přítelkyním, jež k mé poctě v našem x 

domě č. 8100 Lucia Ave. uspořadaly přátelské překvapení v *j£ 
sobotu dne 31. kvétna a se snažili upřímnými projevy svoji *|< 
příchylnost mně proieviti. *Na oslavě této se podílely ct. paní: 
Dvořák, Bauer, Adamec, Stech, Spěváček, Vagnér, Matěj
ka, Samon, Čimera, Kalousek, Šlach, Tintera, Khas, Vojaš, 
Fifek, Klobouček, Nesúčastnily se, ale hmotné k zábavě 
pfwpěiy pí: Brda, Brda. ral.ya Kutil. 

•í. 
* Díky neefiť přijmou slečny Emilie Dvorak a frelen Va 

jas za výpomoc při kuchyni a tabuli. Pod dojmem tohoto | 
zabav/iiho dýchánku vyslóvuji V ám všem ještě jednou nesko- *j' 
nalé díky a zvláště za krásný dar mně s blahopřejným pro 
slovem pí. Dvořákovou podaný. Buďte ujištěny, žfe- * 
bude vzpomínali lásky a přátelství Vašeho. Vděčná 

l mariétitťl: 

OZNAMOVÁNÍ VE "SVĚTU" PRlNÁŠl ÚSPÉCH 

i-w-i*<-x-:-x-x-x-x-x-x-x~x-X" 
OZNAMOVÁNÍ VE "SVĚTU" 

PftíNÁSÍ -OSPřru 

VZPOMÍNKA. 
Dnešní den jest pro nás pln smutku a balných v/^títnf-

nek, neb jest tomu právě rok. co zemřela naše milovaná 
dceruška 

KRISTINA ŠÍMA 
a nyní dřřmá věčný spánek na hřbitově Harvard Grove. 
Pevně dřímáš pod trávníčkem, nebudí Tě den, oči na vždy 
uzavřené, srdce chladné, utišené, v hlavě žádný sen. Slun
ko vzchází, jitro plane, ptáček letí výš a výš, rosou vlhký 
květ se chveje, srdcem ruch a život spěje a Ty tvrdě spíš. 
My hledíme v slunce záři na Tvůj úzký, tmavý byt a hle
díme v život po okolí, cítíme jak srdce bolí — a Tvé jak 
má klid. — Dnes, ve výročí den úmrtí Tvého, kladem na 
hrob květy lásky a rty naše šeptají: Odpočívej5* pokoji' 

^To Ti věnují; 

ANNA n VÁCLAV ŠfMA, rodiče; 
brali i a ses!rte h. 

? 
T D Í K Ů V Z D Á N Í .  

Milou povinnost í pohádána vzdávám srdečné díky vsom mým 
přítelkyním a mým dítkám za nsporádní pro mně radostného uvekva-
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MUŽSKÝCH SVÁTEČNÍCH KOŠIL 
V ZVLÁŠTNÍM PRODEJI U 

The Peerless 
Merchandise Co. 

2549 VÝCH. 55. UL 

! 
i 

Vyřadili jsme plnou zásobu košil, po
cházejících od jistého menšího velkoobcho
du a které jsme sami zakoupili za neobvyk
le nízkou cenu — a proto Vám poskytujeme 
příležitost zakoupiti Vaši zásobu košil za 
nepatrný peníz, s& menáí než-li jest cena 
velkovýrobní. " * 1 

NEPROMEŠKEJTE TUTO VÝHODNOU 
PŘÍLEŽITOST. 

Podobně budou — ZÍTRA, VE STŘEDU— 
vyloženy j jiné láce u 

The Peerless 
Merchandise Co. 

2549 VÝCH. 55. OL 
r > r j y r y r . y  r S r y r  

v 
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|i s roztomile naivním humorem. Vidíme smrt-kostlivce nebo 
rozpadávající se mrtvolu, jak si o<lvádí .s .naprostou spravedl 
ností, ale přece v jakémsi pořádku, reklí bychom podle hod-

Inostních tříd, papeže i císaře, kardinála i krále, opata i rytí-
|ře, biskupa i zemana, kněze i měšťana, řemeslníka i kupce 

jejich ženy, stařenu i mladíka, veselého kumpána s loutnou i 
mnicha se škopulířem, tuláka, zhýralce i zbožného a dobrého 
člověka, muže š plné síle i nemluvně. 

Jinak vyjádřil problém smrti na své rytině "Rytíř, smrt 
a ďábel" Albrecht Duerer. Z bojé vrácí se do svého hradu 
rytíř ve, skvělém brnění, na statném, Icrásném koni s kopím v 
ruce a s mečem po boku. Již se blíží k domovu, když se k 
němu přidruží smrt, hnusný, poloshnilý, beznosý stařec s ko-l 
runou na hlavě na znamení své neomezené moci. Hadi mu 
ovíjejí hrotitou korunu i vychrtlé hrdlo. Úmyslně se staví] 
rytíři na oči a ukazuje mu přesýpací hodiny. Memento mori! 

Umělec prostředky nejvýš jednoduchými zřetelně a mo
hutně vyslovil tu středověký názor na život a na smrt. Zatol 
se neubráníme úsměvu, prohlížíme-li fresko "Triumf smrti", 
zdobící svaté pole (Campo santo) v Pise. Nezajímá nás tu 
ani tak skvělý průvod vznesených pánu a paní, přijíždějí 
cích k třem otevřeným rakvím s mrtvolami, po nichž se svíje
jí hadi, ani společnost hudoucích krásných žen, nad nimiž 
se vznášejí dva roztomilí kloučci-andělíčkové, jako spíše blí
žící se postava anděla smrti, s bolestným výrazem v přísné 
tváři, s vlajícím vlasem, s netopýřími křídly a ^kosou v ru
ce, zahalená v stín, a ještě více několik andělů a eelé hejno 
bizarních ďáblíků odnášejících duše v podobné malých na 
hých lidiček, vytahujících je mrtvolám z úst a tahajících se 
o ně s anděly. Všecek myšlenkový obsah středověku, jenž 

I stavěl rád proti sobě rozkoš a radost světskou s hrůzami 
smrti, bohatství a lesk s bídou a s utrpením, jež po «mrti mai 
ně volá, přesvědčení o osobní ódpovědnosti za život na zemi 
a naivní představa nebeských i pekelných zjevů, všecko jc 
tu soustředěno a velmi názorně pódártoj ' ' V r 

Z nejvelikolepějších uměleckých glorifikaéf středověké 
představy smrti jest Michelangelův Poslední soud ná stěně Six 
tinské kaple ve Vatikáně, Mohutné myšlenky o neúprosné, 
spravedlivé odplatě zmocnil se mohutný tvůrčí duch a zane
chal dílo, před nímž stojí člověk překonán, mlčky, v úctě a v 
údivu. I známe-li toto dilo z pouhé reprodukce, neubráníme 
se jeho přemáhající síle, jeho otřásající přesvědčivosti. Z 
těch tváří andělů, dujících v trouby, jimiž svolávají živé i 
mrtvé k soudu, z té strašlivé ^změti těl zatracenců, klesajících 
v propast, doznívá* ponurý středověk nejmocnějším akkor-
dem, upomíná nás velkolepým činem na opravdovou vážnost 
a hrůzu smrti... 

A přece není ta smrt tak hrůzná. Srdce a rozum moder 
ního člověka pojímá ji už jinak. Pozbyla přo nás mnoho ze 
svého děsu, nehrozí nám, spíše slibuje. Vlídné dotýká se an
děl smrti našich skrání, aby ukončil pozemský očistec, v 
němž trpíme všichni, třeba někteří .víc a jiní méně, aby nás 
provedl černou branou' hrobu do jiného života. Budeme v 
něm sna.d trpět zase. ale není možno, abvehom trpěli věčně. ř 

:p. - •  

A * Paní:M. Kaliek. A, Vaník, JVT. Pelikán, M. Kénet, J. Koš, A. 
f Brožka; O. 8vartz, J. Vondra sok, J. Kebrdle, A. KV1ioi\ pí. Balv, K. 
Y Km-an, pí. J lasman, M. Špitálský, A. SlavúVk, "M. Vondrášek, li í ío-
% K- Benda, M. Prusa, A. Kťbrdle, A. Studil, pí. \Vnikl, 
X Iv Klukan, F. Březina, A. Štika, P. Hrubý, A. Kukler, M. Petr, pí. 

Pí*nša, F. Belšán, A. Ililkr, A. Havlíček a dále mým dcerám a nevě-
Y Šniatt, A. Prášek, M. Kuniliall, R. Kumliall, pí. li. Kumliall, 
^ pí. Jessie Kuuiliall. Pod dojmem ti'to ])f'átelské lásky, jakou .jste ke 
£ mně projevily váni ještě jednou ze srdce děkuji a buďte ujištěný, že 
|  na ni nikdy nezapomenu. Vám vděená 

X FILIPÍN A KUMHALL, 2882 vých. 111. ul. 
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4. ČERVENCE 
P A R N Í K E M  G E O R G E  W A S H I N G T O N  

za osobního řízení p. J. 1 URK.A, bývalého Jegiojiáře a nditele Československého oddělení 
* United States Lines po celou cestu 

Z  N E W  Y O R K O  A Ž  D O  P R A H Y .  .  
Jest to výborná příležitost navštíviti starou vlast ve společnosti Vašich krájanů, mlu

vících Vaší řečí a sdílející i Vaše pocity s prosperující touto mladou republikou v Evropě. 
Pocestujete pohodlně s pocitem, že jste jako doma mezi přátely a rodáky. Dostane se Vá«n 
všech podrobností, dotázete-li se u 

THE CLEVELAND TRUST COMPANY 
fogd' v hlavni úřadovně neb jedné z mnohých poboček v Clevelandě. 

Jako obvykle jest opatřen zvláštní vlak pro cestující i jejich zavazadla a všichni ce
stující třetí třídou na parníku budou míti zvlášní výsadu, že pojedou druhou třídou ve vlaku 
Z Brém až do Prahy. 

Pan TUREK postará se o cestující, zavazadla, o všechny listiny včetně cestovních 
pasů a ať již jste neb nejste občanem Spojených Státu, obdržíte certifikát, který Vás oprav
ňuje k návratu do Spojených Státu do šesti měsíců, bez jakýchkoli překážek neb nesnází. 

Tažte se u 

H N I T E D  S T A T E S  t I N E S  
neb u 

_ FRED HOLUBA, 8436 Broadway-Harvard 
FRANKA SAKRYDA, 4310 Clark Ave. S. W. 
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