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| nýbrž více náboženství. Nepotřebujeme vie# Vici, které j£QU lnové utvořené jednotě. V čer-lna Mikešová. Ve výbo-u'ma- ."sousedské, jak ta nejkrásněj 
viditelný, nýbrž věci, jež jsou neviditelny." . - .«• * Ivnu toho roku založily se dvaljetkovém jsou Karolina Rych- &i mládež. Tančí-li "51a Nanin 

"Co Amerika musí se naučiti je zrovna to, co tento mužlv jednom týdnu: Spolek sv. Iliková a A. Koudelková. ka do zelí", dupot těch sta-
praví tak jasně a důrazné. Má to avuk, jenž pronikne celCyrila a Methodéje a Svor-| itrr rvch pedálů zní jako údery 
Ijhíl svétem," # Inost Katolická. nosí Katolička. První byl prii- j n • -r i ~ 

i i ' j '  ~  t  j  t  i  i .  »  . i C c s k y c h  O s a d n í k u .  T e n  s l u s i  zakiadani Jednoty a druhý bylF 

Konečně: Spolek Staral 
Iníků. Ten slusi 

|případně nazvati podzimním 

S V £ » T "  T H E  W O R L D "  

hromu a tleskání až se stěny 
otřásají a okna řinčí! Každá 
dáma v tanci zčervená (bez 
barviček) jako růže. To mi 

IvkMtaa 0*ll> i*-«*•(»• 4uit Mi«ti »uia| ly «•-
•VAT fRiMTine a t*T nt. I«Kift<» co IIHI  . I  _ , ,  

Mkt«*d šJt Hoond tn*tt«r Uarnlt ft UM at tli* potí qffio* st Cl^slsa^ 
Ohio. «oi.u tht Mt oř March I, ISTI 

V*«Ot M porna* w pMpMtDt. 
*»tr • loaUic^a A»  4I«IR*  11. »:• LI*  FMIIUM UtdM •nbaťo 

Nth f Mty. 
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V fcftuiirtok utMMfa »Míll *• fanes HI 
předplatné ro*uí W.0° 
•'•dplata* db pt) roh a »><I  IMKMMDMM 
kA*4plntot na at»ft rrttn iaw»o«>>é>.i. M •' 
^•dplatot as onAitc 
Postou oa r*oek mimo caSato ro^ot ,. I* t 
*'i>Stou oa vánek oilmo roMto pAtro^.ril , !• ' 
t***4p)ktr.S na v«oe«. mino aiito • • M" 

"Zde je praktický idealista s americkým světovým hle přijat do I. Ú. J. v prosinci té- vvkvětem vžech atávaií-
diskam, které je jasné, pevné a nebojácne. Jest nyní čas, hcž roku. Pak to šlo o překot.Lch ,ků y cievelandě bez 
aby jeho postavení bylo jasněji chápáno ve své duchovni iPodotknouti sluší, že #mýšlení jen když F,ki^omín* ktarého Maxu, 
hloubce a praktické zdatnosti. On ví, že Amerika musí hrátiljaneký spolek měl svého zá-1 • dnofr- c má 'ac:lov.ié aq. Kdyby tak ještě žil, tet 

| svoji plnou úlohu ve světových záležitostechf On usiluje,Istupce při založení I. Ú. J. v|bré jméno a charajcter a 
vol*l «vé oblíbené: "Takj 

aby se to délo americkým způsobem. * * .. S tJL o» i» « •». cy^ l l»Laslouži  b ý l i  pH;at do krouž- "7 To ** "»do,tí" , 
•Jako lidé, respektující aamy sebe, Wy můžeme idlvero-l. Methodéje t«. Proto ty dvaL Uch ., veteránů _ Prvnim nfrrfnrrtn„' 
tomuto muži. Milujíce Ameriku, můžeme nasledovatilspolky »taly * zakládajícími!-. . . - . ...... „ .. 

tak širokými jako člověčenstvo, můžeme přijati jeho vedení 
do nového a většího světového vůdcovství, poněvadž on je / 
srdci lidskou bytostí." 

•SaalUry 

- S V É T "  
4614-16 Broadway, Cleveland, O. 
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SPOŘITELNÍ A PŮJČOVNÍ SPOLEČNOST !:! 

O SOUČASNÝCH UDÁLOSTECH. 
Osmnáctá' republikánská národní konvence, jež po tři 

dny konána byla v našem městě,, náleží již minulosti a kan 
didáti v ní nominovaní — budoucnosti. Ukáže se v příštími sta viti p. Dawesé v úřadě místopreaidenta, od ně o se . a, 
měsíci listopadu, jak to » áfmi dopadne. i laby ho bylo velmi málo viděli a ještě méně slyšeti. a>i 

Presidentská nominace nebyla Ramozřejifiě žádným pře 
kvapením. Vědělo se, že bude nominován president Coolid-| 
ge, aby stal se svým vlastním nástupcem. Též je samozřej 
mé. Že Calvin Coolidjfe vešel v dostatečnou známost národa] 
z a  ten čas co převzal řízení vlády po presidentu Hardingovi. 
Nicméně vSak pv Dr. Marion Burton, rektor státní Michigan-| 
ské university, jenž v konvenci proslovil nominační řeč, našel 
na něm tolik nových a dobrých vlastností, že představil užas
lým zrakům národa Mnového člověka". 

vati tomuto muži. Milujíce Amermu. „,U Zeme nu»,euovau|.p„,Ky ^ ..•u.a.j.c.m,|SUrých? Jm ^ Kmil wi^nbereer . 
toho, kdo je svrchované americkým, jako občane se zajmyjl. V. J. • ? ^ dív.t do záb.*y, kterou občw nikwn p. Hrubeeký. 

Byli zde jiz rázní katoiičúl pořádají pro své pobavení. Tu M 

mužové, kteří uznali za dobrélto slovo "starý" je nemístně! n .? °V n 

zůsiati při víře svých otců, alKdyž jsou v kole, neřeknete, OZNAMOVÁNÍ VE "SVĚTU14 

I lnových pořád přibývalo. A výlže jsou staří. Vykračují ty PŘINÁŠÍ OSPřCU 
Toto jest jeneťm několik výňatků z té nominační řeči, aljleledek byl, že zakládaly sel 

na vzorek postačí. Pan Dr. Marion Le Roy Burton vylíčil na-l spolky a katolické osady, sta-l 
šeho presidenta ve světle, v jakém málokdo si jej představo-lvély se kostely. Dnes mají čei-| 
val, a skoro dospíváme k úsudku, že musela to býti Prozře-ltí katolíci osm kostelů, někte-
telnost sama, která to zařídila, aby Calvin Coolidge povolániré skvostné, každá osada má 
byl v čelo vlády amerického národa. Isvou farní školu, každá má žá 

Nemíníme se obírati otázkou, zda vylíČenf osobnosti pre-lků do tisíce, některé i více. 
sidenta Coolidge Dr. Burtonem bylo věrné, pravdivé, skuteč-l Každá osada má dobře vy-
ností odpovídající a rádi doznáváme, že co řekl Dr. Burtonlcvičený pěvecký sbor, zábavní 
ve své nominační řeči, bylo 'velmi pěkné řečeno. S jednoulspolky, své divadelní místno-
věcí jsme však jisti, a sice že toto vylíčení p. Coolidge ani zlsti a dobře sorganisované her-
daleka se nehodí na jeho kollegu na republikánském lístkuj ce, a to obojího pohlaví. Při 
na gen. C. G. Dawese, kandidáta pro úřad mistopresidenta.lněkterých osadách jsou i so 

Hell and Maria" je rozhodnýrn protikladem tichého muže zlkolské spolky. Čtenářský spo-
Massachusetts. Co nás se týče, my si ani nedovedeme před-|lek s bohatou knihovnou má 

svou místnost na Douse ulici. 
Správu každé osady vede fa 

Coolidge, za života svého předchůdce, byl ideálním raístoprelrář a kaplan, vesměs vzorní 
sidentem. Kdyby se stalo a zvittzil republikánský lístek vjkněží. V* Školách vyučují se-
listopadových volbách, ně Co- nám říká. žě "Hell and Maria"|stry. N 

bylo by více slyšeti i viděti, než tichého muže z Masaachu-| Celkový majetek osad se 
Byl by to míatopresident dle vzoru Rooseveltova. 

"FEDERAL" 
v České Síni Sokol na Clark Ave. 

% • » 

jest jediná Stav. a Půjč. Společnost v okre-
^ su, která koná půjčky na 6 procent, bez bo-
X nusu a prémií. Na hotové domovy jako na 
Ý stavby. .. v ' jf " !• 

setts. 

Č E Š U  C L E V E H I I D B .  
PRO "SVÉT" NAPSAC J. J. 

pQhřkhu nebylo nám možno ve zprávě a není nóm ipož 
no na tomto místě přinésti v úplnosti řeč p. Burtona, ale aspoňl 
sem tam nějaký odstavec z ní uveřejníme na vzorek, jakým[ 
tónem se nesla: 

páčí na miliony. Některé jsoul 
ovlem zatíženy dluhem, což| 
se nedá ani jinak myslit. 

Není divu, že obce katolic-| 
ké tak zdárné pokračují a 
a se vzmáhají, uváží-li se ta 
podivuhodná obětavost ' osad-l 

Jména všech' těch spolků jednou přijal do jeho bytuJní^, Výkaz příspěvků u jed-
I netřeba uváděti, jsou všeobec- viděl jsem celé stěny jeho ver-l notlivých osad číní od třiceti 
ri známa, neboť adresář jich ši pokryté. On dovede tak cer|j0 čtyřiceti tisíc ročně. Spol-
jeot v tomto listě občas uve- stvě veršovat, jako já miuvit.!^^ je u každé osady —• jak 

"Vylíčiti .jej (presidenta Coolidge) V mluveném neb psa-jřejílován. Některe jeho basne maji hod-Uenských tak mužských 
ném slově, je nemožno. Osobnost vzdoruje tuhým hrázím I Česká Národní Síň na rohu n©tu» bacenu. ^ ^ I mnoho, ale doznati dlužno, že 
řeči. Máte-li znáti někoho, musíte jej viděti. Máte-li po-|Broadway a Mead Ave. jest obveselují nás Če-|na počet členů nejsou tak sil 
znati tohoto muže, "musíte ztráviti s ním nějakou chvíli. Jakl střediskem většiny svobodomy choolováky v našem životě, |n«j jako před lety. Ne snad že 
on sám řekl o Lincolnovi: VVeliui muži všech času, nedají sel siných spolků. Proč ta nepa- kdežto čivrt^ p. Sakryd, o-lfcy ubývalo katolíků, to roz-

v/lAiti." / ^ ' Idla jako Slovanská Lípa, Pe- *>™1 »* podobný úkol při lidské hodně né, ale mnozí, zvláště 
lrun, Síň Svornosti Katolické? «"irti. On je pozůstalým pol4i 2Cje rození, berou si pojiš-
IOdpověď na otázku tu jest na zemřelých upřímným těaite- Iténí na život, je prý to jistější 
snadě: Je v rukou Patronátu, lem' fteči jeho Při pohřbech |a pohodlnější. 
řízena jest muži zásadními a hluboký dojem na účasti 2e Cleveland béře vřelé ú-
poctivými. Jest nejen útulkem níkY a rodiny * Íeho »iov|častenství u I. Kat. Ú. J. a že 

•  • o  • . 'v • • i • i • Tniířnnii ňt^rhli Mnnhdv ttn 1 • I _ J.1...!... i'i_ j r J r_ _ 

X  ̂ N|i vklady platí 5̂ ° každého půl roku. 
Vkladatelé mají první nároky na půjčky, 

). které jsou uiř4eiiy jen n& první hypotéky. ? 
^ (mortKaffe)." •/. • ^ 

F. KOZLÍK, přede. C. A. BEJČEK, taj. ^1 
<• . • 

ánaly.^ovati a nedají se 
'Vednu věc můžeme říci: On znázorňuje protiklad veli 

kosti. Protiklad ie něco, co je "zřejmě absurdní, nicméně 
však pravdivě". Každý vám řekne, že "on jest jedním z 
nás"; a on i^st. Ve světle téeh jeho pravých vlastností neu 
činím žádného úsilí vyvyšovati jej, neboť on toho nepotřebu 
je. Bylo by to hrubé neumělecké a nedůsledné. I spolků, ale též jich chloubou značnou útěchu. Mnohdy stojí Ipožívá důvěry této, dosvědču-

"On není žádný nadčlověk a byl by tím poslednýn, jenžla důkazem svornosti. P* Sakryd u hrobu, který kro-lje toto: Za tři roky po jejím 
by jtak smýblel. Není u něho nejmenší stopy okázalosti, ne-l I ostatní spolkové budovy: m® rodiny obklopen jest jen|zal0žení, roku 1880, stal se 
boť on nečiní ničeho pro pouhý vzhled. On může býti pří-lceská Síň Sokol na Clark ave., několika účastníky pohřbu, Ipředsedou p. Jan Jirouiek a 
kladem, ale nikdy by se za žádný nevystavoval. Jeho tichý.lcesko-Americká Síň na Quin- rodina je chudá, bezvýznam-Uloužil zdárně tři termíny, 
neokázalý a přirozený způsob konání věcí byl krásné znázor-|Cy Ave., Síň Jan Amos Ko- n*» a'e iek° Je t'm ®P*®e| Později zvolen p. Josef 
r.én bt hem t^ch smutných dnů minulého měsíce srpna, kdy|menský na vých. 131. ul., si dojemnější, tím útěchyplnéj-|Kubů(f), též na více lhůt. Vá-
přejal povili nosti presidentstvjv 011 aosobftuje jednoduché, I dobře stojí a to a výše již uve- nebot on ví, že chudým jel^lav Jiroušek byl též předse-
prQtíté ctnosti našeho občanstva. Idené příčiny. útěchy více potřebí. Idou Jednoty a p. Vincenc Kol-

"Než toto není vSe. ftekne-li se, že on je vzácně obyčej-l Uvedl jsem dle své paměti J»em j«*t» že mimo tyto do-lda už je předsedou mnoho 
ným, musí rovněž býti známo, že je vznešené obyčejným.!jména některých vynikajících #u<* jmenované jest veliká řa>lroků a dle všeho bude doživot 
Veliký muž je vždycky prostý a přímý. Při tomto muži j«|mužů, kteří mají zásluhu o <®a dobr>ch a upřímných pra-lné. p. F. Šindelář, redaktor 
uéco živelného. On "může nahlížeti do srdce věcí." On ví,|r0zkvét těchto spolků. Bylo covníků na té naší roli dědič-y'Američana", byl dlouhá lé 
že každý člověk má duši a že tou největší věcí v Americe jestljicb Ve skutečnosti dlouhá řa- n®» a^e nemoino jména všech|ta jejím tajemníkem. P. J. F. 
její duch. On nikdy nepostrádá důstojnosti. Úřad, kterylda. K velkému dílu, jaké tu ^P*°> co napsáno, jsoulátukbauer, manager "Světa", 

• zastává, je vznešený, a když on koná. veřejnou povinnost, jel vykonáno, bylo zapotřebí mno Pouz® vzpomínky, nikoliv hi-|byi též mnoho roků tajemní-
to obřad." * lha pracovníků a zdatných sil. *tor»e. Ikem této Jednoty. 

* * * I Tento nástin či obraz čes- *- * * I Jo^f L Mašek, vlivný a 
"Pod vlastnostmi, o nichž jsem se zmínil, leží něco, colkého živlu nebyl by úplným, Milý čtenáři! Co mojo vy-|přičinlivý pracovník, byl mí-

Člověk přirozeně se zdráhá vytúhnouti na světlo. Jsou ně-l kdyby se na něm nezastkvéla Praveni ooiud obsahuje, zciál stopředsedou. V ředitelstvu 
které věci příliš posvátné pro Jveřejné představováni, i kdyžl jména čtyř mužů, jež jsem si *e vehce jednostranné, tomul zasedá stále jeden ndb více 
muž takový náleží lidu. Když však najdete muže 8 vlust-jnechal naposled, bych je vřa- aio laA nem. Pravdou je, želClevelanďanů. 
nostmi, jaké jsme naslinili, nevyhnutelné ptáte se po tajem-ldil co zvláštní charaktery do ^ n a 4 e  veimá česká rodinal Clevelandská Katolická Jed 
styl* Ja.íá je to dynam leká. síla z:i tímto mravním vazivem, I zvláštního rámce. Jsou to pá- se na tíva veliké tábory, lnota, která v minulých dnech 
Z» tou trpkou sebekontrolou, tímto smyslem pro hodnotu vé-lnové Frank Sakryd, Alois •voBouomys»ny a náboženský,! oslavila stříbrné jubileum své-
q|, tímto vzácným porozuměním práce, touto tichou trpěli-lžák, Josef étíbr a Nevšeta »P*^vncji tečeno katolicky.!ho založení, drží se statečně. 
VOBt b věky? Je to jeho smysl duchovnosti. I (doktor Mydlina). Tito čtyři pravdou je též, že nejsou tolfttá 28 spolků s 1200 členy. 

"Nikdo nemůže čisti jeho řeči, an»ž by nevystihl, ž# 5^*1 jsou v pravdě jako solí a ko- tábory na válečné stezce, ale! Prvním předsedou byl p. Fr. 
TOU náboženství je podstatou života. Mluvím v nejširším altením českého živlu v Cleve- v mMru a klidu podle «e-|Hlavín, od r. 1899 až do 1910,| 
n«jobsáhlejším smyslu. Nerozbírám theologii, nýbrž nábo-l |a«dě. Poslední tři jsou takřka be aí na jednu věc. Snaží sel kaplanem dp. Štěpán Furdek, 
ženství. Jest aspoň několik velikých základních "duchovních!rozenými básníky (*e těmj, obe ®^ranyt by řady své pokudLpol. lékařem Dr. J. B. Plent 
skutečností, které jsou společným vlastnictvím lidí. On pev-lCo dělají baty, ala co dělají mozno nejvíce rozmnožily a|od roku 1910 až do dnes je 
ně věří, že náboženství je potřebným ideálům Ameriky. Onl"Verše".> cesdily, což jest zcela správ-lpředsedou p. Fr. Vodrážka. 
tyrdí, že "ze všeho nejvíce zapotřebí je náboženství. Z*toho-| Kdo by neznal p. Aloise 2á- »«• SSadná strana, pokud zná-1 kaplanem v přítomné obě je 
t0- zdroje jedině přišla svoboda. Nic jiného nedotýká se du-|ka, v spolkovém životě vydat- mo» nesnaží se, by lákala nehl^p. Oldřich Zlámal. Zajíma-
id člověka. Nic jiného neopravňuje víru v lidi." Incho a vlivného pracovníka? odváděla členy ze strany dru-lvo jest, že z té malé jednoty 

• f  "Snášenlivost v náboženství jest mezi našimi nejpozoru-|Kdo neobveselil by se v zába- h*- v tom j»ou obě strany dů-|bylo 138 členů ve světové vál-
hodnějšími vymoženostmi v této zemi. Životní zkutečnostilvách jeho živým humorem a a j^n to udržuje mír a|ee, / 

náboženství jediné mohou uspokojiti nejhlubší potřeby lid-lvtipy? A což ty jeho zdařilé I-okoÍ' (Nebývalo tak). I • • » 
ského ducha. Je to nanejvýše blaživým věděti, že tento muž básně! (Na dlouhá léta, Lois- v následujícím podám krát-l Spolek "Čechův domov", ne 
věří v osobní moc větší než ona člověka; že v dobách největ-|ku!) . ký nástin začátků a rozvoje!dávno založený ku krásnému, 
šíeh národních krisí, s Washingtonem a Lincolnem, bude vé-l Pan Josef Stíbr má též pra- kato.ick>ch spolků a osad. Idobročinnému účeli postavili 
déti» Že "nejvyšší ío^hodliutí típu^vá v jÍných,4ukou". :l zvláštní rekord. Byl dlouho. Zmíněný již spolek "Svato- domov pro sestárlé lidi, mno 

*  * . *  i  l l e t ý m  c v i č i t e l e m  S o k o l a  Č e c h ,  j * n * k ý  b y l  d l o u h ý  č a s  o j e - l  h o s l i b n ě  p o k r a č u j e  a  m á  j i ž  
"Zé* tedy jeit onen muž. Dn následuj# právo a p*a*[uveřejnil několik zdařilých bá «lw«lý- Mel již přes dvě stě pro ten účet zakoupen na ven 

du k jejich logickým důsledkům. Shrnul to všechno v řeči,Lní a napsal mnoho poutavých «íl«nů. Zdálo *e, že snad kato- kově rozsáhlý pozemek. Je»t 
kferou proslovil před rokem při graduační slavnosti jedné článků do novin. V osvobozen- lící dřímai> nebo dokonce spí,Idílem strany svobodomyslné, 
kólleje. Pravil: My ne potřebujeme více národního vývoje*! ské akci byl legionářem ve a* když nadeiel rok 1877, kdyl Nynějšími úřednicemi Če* 
my nepotřebujeme více duchovního vývoje. Nepotřebujeme Francii. Činnost jeho má být ložena v St. Louis I. Kat.l h. domova jsou: Předs. C. 
více intelektuální moci, nýbrž více mravní síly. Nepotřebu-Lceněna. P J ve S. S A. Tu počali se Vlachová, míst^předs. Mane| 
jeme více vědomostí, nýbrž více charakteru. Nepotřebujeme p. Nevseta? Ten je podivu- kaioltci probouzeli a zakláda- Macourková, taj. M. Hájková, 
více vlády, ný ' ' více kultury. Nepotřebujeme více zá konů; I hodným básníkem. Když jsem li spolky, by připojili se k tel účet. M. Růžičková^ pokl. An-

MAŘÍ VAŠE DSERA 
ZBYTEČNĚ Č»» 

Nechte ji vyučiti se něčemu, co jí bude po ceiý 
život užitečným. DARVAS škola vyučuje plně 
zaručeným kursům. Každý obor krejčovského n-
mění — navrhování, stííhání, sestavování, řásněni. 
Šití, vzorkaření obleků, un:éleckým výšivkám, prýna-
kaření, ručnímu malování, dělání ornamentů, d|t-
ským oděvům, ruční i strojní krejčovině, čistění, bar
vení, předělávání, francouzskému prádlu, výrobě 
klobouků i domácímu hospodářství. 

G R A D U  A N T  K A M  O P A T Ř U f E M  M Í S T A .  

DARVAS PROFESSIONAL 
SCHOOL OF DRESSMAKING. 

DESIGNING & MILLINERY 
6520 HOUGH AVE. 

Wade Park kára,roh vých. 66. ul. a Houjl 
ZALOŽENO 1910 

ZDRAVOTNÍ PUD 
který donucuje civiltsované muže udrž»-
v.Ui se í'ysicU> Oistými, jistliže chtl solí# 
zachovati zdraví, liyl jedině vývin 
ktlv* umoSnřno bylo moderní zdravotní 
pjumbafíuvl. unu>4rtujtcl pf'lzpuMobitt M' 
vř«. m iArloucim podmlnkAm. Stan« 
tak eařlisetiim nové koupelny — buďte 
u.ilIiOni, ie V&A plutnbaf svému oborfí 
dobf* rosutv.f. Vyjednejte vSe s 
tipkou a jlsr.- se nadopusiíte chytpr, 

JOSEF R021ČXA, • 
Itlaiiilwtaký kontra k tor 

' S747 PORTAGE AVE. 
Těl. Broad 1112-W Union 

DOMOT A RODINA. 
Každý irtúž si přeje vlastní domov a zajištěnou 

*řodinú. Vlastní domov přispívá k spokojenosti a' 
odstraňuje řadu starostí, jimiž je trápen nájem-
řiík. Jak můžete dosáhnouti tohoto cíle? Prvním 
krokem k tomu je spořitelní účet. Systematické 
spoření Vám ujwožuí dosáhiXQuti vlastního do-
aiova. 

/ 

VÝPOMOCNÝ SPOLEK > 

PROGRESÍ 
4863 BROADWAY 3729 E. 131. ST. 
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