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ti totiž měl, zdaž dívku, jako glického soudního dvoru zmí-
příjemce zásnubního prstenu, Pil náhled av&j, neklada důraz 
oprávněna jest prsten z$ ayůj svědectví žalujícího, že ja-
majetek ai ponechati, když za- kás dohoda o vrácení prstenu 
snoubení zruší. . stávala. Prohlásil totiž zásnub-

Moss Jacobs, vozataj 'v-krA- ní prsten za právoplatný slib 

* • <  BVET" - "THE WORLD' 
VMlnt Bohemian Dally Kcwipaper pahltihed ialljr except Suda/ by th«v 

»VÍT PRIXTINQ * PUBLISHING CO. (1WC.) 

Ittrtd m sseond class matter March 20, 1911 at the poet office at Cleveland, 
Ohio, under the Act of llaroh 8, 1879. 

doniikn do domu 6c týdne, Irolektován rosnáleél • kaldou lebota. 
Jednotlivá ětela 1 cent. 

Zastiň, ne pouze na předplatné. 

m  P Í B D P L A T N É  t  
V hranicích městských sasllá Be pofttou pouze na • 

Ofedplatn* ročn* .... 14.60 
pfedpl&tné na púl roku $3.75 
yfedplatné na Čtvrt roku íSl-60 
pfedpiatné na měsíc 603 
PoAtou na venek mimo mésto, rofinč $4 00 
Poitou na venek mimo mésto, půlročnft ia.00 
Poitou na venek mimo město, čtvrtroóně 11.00 
iliMiJt* TicekT stolíky i / 
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V PÁTEK, 10. LEDNA 1919. 

1 Chuďas, který se řídí dle zvyků bohatých, jest tak sraěd-
jpým j,ako žába, jež se nadýmala, aby se vyrovnala volu. 

* * * 
Na otázku válečného dopisovatel#, položenou hraběti 

Bernstorfovi, proč právě Vilém Hohenzollern utekl do Holand 
ska, odpověděl tento: "A kam mél jiti?" Celý svět by věděl, 
kam měl jiti, ale slušnost brání vše blíže označit!. 

* * * 
Itálie si dělá nároky na dalmatské pobřeží dít historické 

Ho práva, slyšíme volati vlašské diplomaty. Záleží-li toto prá 
vo v tom, že benátská republika zbavila celý tak zvaný Kars 
lesů a tím ožebračila celé krajiny, pák má pravdu. 

* w « 
Mayor Davis na novoroční slavnostní schůzi S. P. J. p#ir 

ínaťa zdůrazňoval odhodlanost a hrdinství těch, kteří šli do
brovolně za horších podmínek hájiti zájmy vlasti, než-li kdož 
zákonem donuceni šli konati vlasteneckou povinnost za po
měrů mnohem lepších. Kvitujeme a odporučujeme k pozor-

'nosti všem téro, kteří dosud plné neocenili zásluhy našich do
brovolníku. 

NĚMECKÁ ú£EMÍ PŘIVTÉ-
LENA BUDOU ČECHÁM 

A MORAVÉ. 

konfederace stane možností, ne 
může hlavní mésto nikdy dou
fat?, že se doraůže svého býva-

——— jlého postavení. 
Pařil, 8. ledna. — Baron Z toho důvodu navrhuje ba~ 

Haupt, nový rakouský vyšla-Iron Haupt, aby v částečnou ná 
nec, prohlásil k zpravodaji Spo hradu by1 a Videň učiněna sí-
jeného tisku, že Rakousko se dlem tribuná!u, který bude !

(]^rcj 

lovskéin anglickém garriáon-
níni dělostřeíectvu prohlásí za 
snoubení své se slečnou Emily 
Davisovou, s jejím úplným vě
domím a svolením, a na důkaz 
toho věnoval snoubence krásný 
prstpn. Při soudu svědčil, že 
při věnování prstenu došlo me
zi ním a dívkou k dohodě v 
tom smyslu, že snoubenka pr
sten mu vrátí,, když by ? jjph 
sňatku z jakékpíiv příčiny -sf-
šlo. Soudce případu tomwtto 
předsedající, pohlížel na doho 
du tu poněkud jinak. Zdál so 
býti nakloněn náhledu, že zá-
snubní prsten dává se bez jaké 
koliv podmínky i otázkou bylo, 
jak anglický zákoník pohlíží 
na věnování zásnubního pr
stenu. 

Ve všech čtyřech velkých 
sbírkách rozhodnuli angli
ckých soudů učený soudce ne-
nohl nalézti ní jediné rtozhod-

jnutí, jež by k případu tomuto 
přiléhalo. Nalezeno bylo pouze 
jediné rozhodnutí a to .lorda 
Kai'dwcka, jednoho z největ-
ších anglických lordů kanclé
řů, kterýž poněkud vztah na zá 
snubní prsteny mělo. Lord 
Hardwicka pojednával však 
své doby povšechně jen o zá-
snubních prstenech a nikoliv o 
jejich vrácení. O věnování zá
snubního prstenu uvažoval vel
ký tento právník a státník ná
sledovně!,:. 

"Mam M to, v případech 
podobných tato přavidfa měla 
by býti zachovávána — pakli 
esoba mužská dvoří se dámě 
po delší dobu s tím úmyslem, 
aby s ní ve sňatek manželský 
vstoupila a předpokládajíc, že 
dvoření jeho s úspěchem se po
tká, dámě věnuje nějaký pied-
mot značaější ceny a tato po
zději uzná za vhodno osobu o-
nu zamítnouti, jest to zcela 
správným a spravedlivým, by 
věnovaný dar byl vrácen nebi 

skutačná hodnota daru 
nahrazena; však, pakli dar vě-
rován j?st pouze zi tím úče 

smířilo s postoupením Haliče bezpochyby stvořen jako po-
JPot'sku a k jiným obětem ohle- mocný orgán ligy národů. Prv-
chfiě území a dalo se pohnouti ní záležitostí, která se dostane i jcm a^y mý,2 představen byl 
k svolení, aby německé části před onen tribunál, dle jeho ná'ipnA auv n; ««,;•; oP rnn 
Cech a Moravy byly vtěleny do hledu, bude "nekonečná SJUXSKldjS 
éechoslovakie. jka ohledně bývalých rakou-. ̂ (jně, pohlížím na muže tako-

Jediná podmínka, která to-sko-uher*kých států a Balká-1 
vél>0 jako m dobj:3druh^ a to 

to svoleni provází, jest, aby by nu. Praví, žc tribunál, zaseda- LvlÁáté pakn majetkovými pó
la zavedena nějaká forma vlá- jící ve Vídni by vniknu! do|měry gvýmÁ ž.?ně vyrovnati se 

podobná švýcarskému kan pravého ducha otázky, což by l lemů£e a tudíž, ilko všichni 
tonovému systému, tak aby by- nebylo možno, kdyby zasedal ^ní dobrodruzi/ riskui«-li dar, 
la německému živlu v novém;v Paříži nebo v Haagu. J ' 
státu zaručena svoboda sebeur 
čení a politická ochrana. Bylo 
vypočítáno, že je v čechoslo-
vakii 3,500,000 Němců (!) #-
proti 8,000,000 Čechů. 

To by nejenom zahrnovalo 

SOUDY A ZÁSNDBNl PR-
STENy. 

nebo podmínečný dar, jinými 
slovy uznal, že přijme-ii žena 
zásnubní prsten, později pak 
zasnoubení zruší, povinna jest 
prsten odmítnutému snoubenci 
vrátiti. V případu tomto jedna 
lo Se o prsten mající ceny 56 li
ber šterlingů a poněvadž pró-
kázánx) bylo, že žalobce žasnou 
bení nezrušil, dáno :nu za prá
vo a slečna Davisová nucena by 
la prsten mu vrátiti. 

Mnohá soudní rozhodnutí an 
gliťkých soudů služí i dnes za 
podklad rozhodnutí soudů ame 
rických a protp děvušky mějte 
se na pozoru: Chlubíte-li se 
svým méně šťastným družkám 
krásným zásnubním prstenem, 
fteamite jej považovati za vý-
hradní a nepopiratelný svůj 
majetek, dokud dárce vaším 
manželem se nestane. 

O 
OBĚTI CHŘIPKY. 

a pokus jeho se nc^d^ří, mu&i 
ztrátu daru sára nésti." 

V dqbáqh biblických zásnub 
ní prsten znamen^ uzavřenou 
smlouvu, níž žena, dívka, při»-

C Dovoluji vsi tímto oznámiti, že j§em otevřel 

G R O C E R N Í  O B C H O D  
5401—03 McBftIDE AVE. 

Ctěnému obecenstvu uvádím ve známost, ž.e pro-
dávati budu jen prvotřídní grqcerní zboží za ceny po
kud možno nejlevnějsí. Abych dokázal totp tvrzpní, 
uvádím zde několik núských cen m^ho grpcernj^ho sjbo
ží ne.jlepší jakosti. 
Crisco, na maštění, libra za .. 30^ 
Každému známá káva známky C. W., .lib^a ... 32^ 
Ritterovo vepřové s fazolemi, velká plechovky. 
Red Seal zápalky, 500 v krabici, krabice za 
Lux, krabice za 
Mothers Crushed Oats, ^rabtei* 
Mýdk> Star, kus 
Mýdlo Octagon, kus ;..... . . . .... 
Mýdlo Lenox, kus . 
Mýdlo Rub-No-More, kus 
Láhev ketčupu .... . \ ^. 

CHAS. F. JINDŘICH, 
5401—03 McBRIDE AVE. 

I 

Před vysokým-sotttfttfflrt dvo- řčena bylanwiři; t^k Abraham 
rem v Londýně projednáván daroval prsteny na důkaz, že 

právo Němců spravovati svoje byl nedávno zajímavý případ, Rebeka zasnoubena j$ Izákovi, 
vlastní záležitosti v distrik- jenž vzbudil nemalou pozor- Tento význam zá^nubní.ch pr-
tech, kde mají početní většinu, n'ost nejen v Anglii, í<'e i zda stenů přejat byl do římského 
ale dalo by jim též zastoupení jVe Spoj. Státech: Soudní dvůr j ráva i do obecného práva an-
v národním shromáždění s u- zabýval se otázkou, mající ne- g-kického, kde dosud je v platil ) 
Čjftstí na vládě. 4 malou důležitost pro dívky na bti. Proto po uvážení všech o-

B^ron llaupt pravil, že oby- sňatek pomýšlející, rozhodnou koiivsstí předsedající soudce an 
^telstvo německéno Rakou
ska jest rozděleno asi na civě 
stejné polovice ohledně plánu' 
připojeni se k Německu nebo! 
utvoření neodviBló republiky. | 
Připustil možnost, že většina i 

bude pro toto druhé rozhod-j 
nutí, ve kterém případu je rno; 
žno, že se utvoří Dunajská íe -j 
derace států s upravením ho- j 
spjodářských styků a se záko-| 
ny, jaké obyčejně bývají tvo-
iřtny v konfederacích států. ! 

Bez takového styku by byio! 

rmecké Rakousko odsouzeno 
pozvolné smrti. Již nyní jest 

}ba vepo í;vých uhlonosných u-
Zfmi a zemědělských dist^ktú, 
Ha jichž existenci je závislé. 
. Vídeň ztratí válkou nejvíce. 
lest nenjožno, aby opětně jed
inou získalo svůj ^esk císařské-
llto mésta, Připojí-li ge Jiako<n* 
dko k Německu, s.tan« se Vi-
d«ň provinciálním přívéšken?. 
Berlina a i když se Dunajská 

Místní dobročinné spolky pe
čují přítomně o 980 chudých 
rodin epidemii chřipky trpících. 
Všem opatřováno je palivo, po 
sílány jsou jim potraviny a tep
lé šaty. Hlavní úřadovna dotče- i 
ných podpůdných klubů nachá s 
zí se v čísle 1440 záp. 10. ul. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA j 
i ! 

ze schůze ředitelstva "Spořitel 
ní á půjčovní společnosti Fede
ral" (bývalá Mravenec), jež 
odbývána včerejšího večera 
v České Síni Sokol na Clark 
ave. Schůze zahájena byla př. 
Fr. Kozlíkem načež tajemník 
p. C. A. Bejček podal čtvrtlét- i 

ní i celoroční zprávu, která by j 

la s uspokojením přijata. Dle j 
této zprávy činil peněžní obrat 
$940,261, což jest o $99,000 ví
ce než roku loňského. Projed- i 
nána dále důležitá otázka úro •' i 
ková a usneseno, aby za vklady 
vypláceno bylo pět procent, 
kdežto půjčky aby byly posky 
továny na 6 procent. 

Při následující volbě projeve 
na byla důvěra starým úřední 
kům a za předsedu zvolen p. F. 
Kozlík, místopředsedu K. Si-
škovský, taj. C. A. Bejček, co 
členové ředitelského sboru pak 
pp. F. Nový, F. Sakryd, K. Slap 
nicka, J. Větrovský, J. Novák, 
P. Neužil, J. Jiřík, K. Kvarda a 
J. Pekař. Cleny revisorního vý 
boru stali se pánové: V. Matě-
4o, J. Ryjant, V. Bilabolil, J. 
Mašek, Ch. Vokoun, Jos. No
vák, Ch. Slapnička, K. Hoch, 
J. Tichý, Jos. Hejna, K. Ko
cian, V. Přech, A. Urbanec a A. 
Miazovský. 

Jmenovaná společnost za do 
bu svého 21 letého trvání vy
dobyla sobě na západní straně 
svým poctivým a nevyděrač-
ským obchodem uznání celé vc 
řejnosti a pomohla tisícům k 
vlastním domovům. ^ 

PĚKNÝ DŮM 
sc pronajme o 6 světnicích, 
koupelna, plyn, eicktr ka a v°-
;ikeré zařízení. Nájem mírný. 
Bližší se §d,člí v č. 3313 Fulton 
Rd. S. W. 1—13 

STRANA DRUHA. 

Severů v ěeský kalendář na rok 1919 

ZDARMA! 
•  .  > .  • .  t .  .  ' 

Ne*apom«flte si ikned doatatl výtlak téhoto kalen dáte v tékárn&ch. Všude 
jest rozdáván úplně zdanna. Kdyby jej u váti v lékárnách neměl}, pošlete si 
I>rofi pffmo k nám. Upozorněte na to i svoje přátele. Chceme, aby každý 
měl po ruce tento kalendář. 

W. ř. SEVERA CO., CEDAR RAPIDS, IOWA. 

Osvědčené léky pro domácnost. 
Kašel a rýma jsou teď na denním pořádku Bolení hlavy 
zabránili dalšímu vývinu choroby, berte Scve-
rfcv Dalafim pro pUee (Severa's Balsam for 
Lungs), výtečný to lék proti kadli a chraptl-
vosti. Cena 25 a 50& 

MnI slabými, přivádí 
cácpu a nez&živnost. Sever ft v 

Životni BalnAni (Severa's Bnlstam of Life) po
máhá odatrariti tyto chorft^^:. Posiluje celou 
soustavu a uuravujc správnpu jaternl činnost. 
Cena 85 centů. 

vyžaduje rychlé pomoci. Aby 
se tak stalo, postačí jeden 

neb dva Sevcrovj' 1'rftHk? proti liolentem hlavy 
H q«iirnlKii (Severa's Wafers for Headache and 
Neuralgia) a bývá po bolesti. Cena 25 cenHk. 

Nečistá krev 

Chuť k jídlu lodává chuti k práci a tlm 
přináSí i spokojenost. Proto 

napravte svoji chuť k jídlu užívajíce Severovu 
Žaludeční hořkou (Severa's Stomach Bitters). 
OMasná dávka i sdravftmu prospěje. 7&c a $l.|t. 

Liniment doporučuje sc na úlevti chorob rev 
natických, neuralgických a všude, 

kde mazání z venku se osvědčuje Severův Got-
hardMký olej (Severa's Oothard Oil) jest vý-
tečnýpi mazáním čili linimentcm V třehto pří
padech. Ceny :>0 a 00 cei)tú. 

2env i dívky Wvaj í  Ca#to podrobeny 9U0-
^ * robám a nepravidelnostem, 

jež je činí neschopnými práce. Sev^rflv He^ulA-
Severa's Hegulator) sa dobře oyvč dčuje v 

léčení chorob ženám vlastních jqlio pravý přítel 
ien. Cena $1.^5 za láhev. 

l^ývá příčinou různých vř«-
diS, vyrážek a ran, trudů a 

boláků, které tPeba odstraniti tím, že se krev 
dobře pročistí. Severův Krvef-tatitel (Severa's 
Blood Purifier) koná takovou práci rychle a 
svčdemitě. Cena $1.25. 

C l _ n o r u v  z a v i n u j í  n e r v o s n o s t ,  r r e s p a -
Oiaoe nervy hezesnost, hysterii, vy
sílení a únavu. Chcete-li osvěžiti celou sousta
vu čivní, berte Severův Siervoton .(Severa's Ner-
voton). Jest to výtečný silitel noi-vové sou
stavy. Ctíha $1.20. 

Vleklá zácpa ,,l"'i.vád
1

í r;'s,,° ^ sebou 
r vrat, žloutenku ssluciiatost 1 

jinč j.it» rní 1 >rsnáze ktoré však rychle napravu
je pravidelná dávka Severovjteh l'ilulek pro 
tra (Severa's Uver Pills). Konají svoji práci fy 
ehle a dobře. Ccua -ó ccntu. . 

Mast-na rány která rychle hojí a léčí Q# 
^en rány, nýbrž i vředy. 

spáleniny, opařenin>r, odřeniny, řezy u děti 1 
('ospčlých, jest vjtiiupu v každém donjč. Zkuste 
Severovu aa ráay a bolesti (Severa's 
Uealins Ointment). Cena 2Z centů. 

Bolení v zádech"".vi "V°J' v 
robo ledvin. Proto 

Cho 
jest 

radno bráti ihned Severův Silitel T.edviu n jater 
(Ssvcra'B Kidney and Liver líemcdy), aby nepo
řádky ledvin dlouho netrvaly náprava se do
stavila. Ceny 75 centu a $1.25. 

Svědivé WrážVv z,,aniC l,0(1 jmfiny svra-X 
wy* ' bu, lišeje, chrástu vyrá

žek po jedovatě škumpč, trudu, slaného toku, 
rychle mizí, je-li přikládána Severova !Max« na 
kožn! eliorwby (Severn's Skin Ointment). Přiná
ší rychlou :l vítanou úlevu. Cena 50 centů. 

Severovy Itodjané léky jsou na prodej všude v lékárnách. Kde jich nemají, mohou je pro vás ry
chle objednat i. Žádejte však výslovnř jen Severol'y léky. Jiných neberte; Kdyby jich pro vás lékárník 
objednali li«ct(té), pošlete potřebný obnos spolu s objednávkou přfmo 111 adresu: 

W. F. SEVERA Cí)., Cedar Rapids, Iowa. 

OZNÁMENI CT. VEŘEJNOSTÍ tvf 

Oznamujeme, tímto^ žc ^ 

THE ČECH SAVINGS & LOAN ASSOCIATION | 
3132 WEST 41. ULICE JK 

bude pfijíraati úporné vkl-uly do 11. ledna 1919, úroky v&ak budou počítány jako by 
byly uloženy již 1. ledna. Žádáme et. obecenstvo, by si povširhlo této výhodné nabídky. ^ 
Úřadovna bude otevřena od příňtího pondělka dne (i. ledna od 8 hodin ráno do 3 hodin 
odpoledne a v sobotu od 8 hodin ráno do 6 hodin večer. 

Současně jsou žádáni ct. vkladatelově, aby přinesli své vkladní knížky k účto
vání RIDITELSTVO. $ 

§5% 
$ 

WoÉ 

A J. KALOUS 
PLUMBAR 

Obydli • i. 4222 E. 124. ul 
Vykonávám vžecbiiu piurubaí 
*itou práci, vytápdni horkou v* 
ciou, $&v&deni a tok, plynu * 

v|e co do oboru toho 9P^dá 
W* BROADWAY 

/a>\ pnící ru«iislu 
Irt C«ty. Uuion ' iV 

KUPUJTE 
rwO, KTEŘÍ 
IÍZNAMUJI. 

U OBCHODNÍ 
V% "SVÉTU' 

H-
P 

Ěí^rrki' 

p:<os0a:ĉ 0:i:0 :̂0:i£ĉ :0:̂ :0:v:0 â̂ ^A0m-:0:«0î :0iK0ai0sS0î cm:3 

9 $1 VYZKOUŠENÍ X PAPRSKY $1 
Jste-ll churav, l>cz ro/.ilílu jaké O 

povahy jest Vaše nemoc a zda g 
jste pozbyl duvéry, měl bysle pí i ig 
jiti. Nev/.dAvejtc ne naduje a O 
přijďte ke mně. Pomoci mého, £} 
nejposlednčji vyzkoušeného $1000 K 
btfoje, njoliu naprosto zjistiti pří- 9 
činu Vašeho utrpení. Moje X Q 

j paprsky spatří uvnitř tak jako 
J Vás zrak vidi v»« zevnčjoí. Poví mnč přesné Váš pravý Kt.av s vylouče-
í~níiďJcaždého "hádáni". Přijďte ke u»uě m důvěrou. <7o jsem udělal pro Q 
I tisíce jiného lidu, mohu učiutti i pro Vás. V Níituořftduýeh případech 0 
) otravy kr^e i kožních chorob uiužu 1 icu. užfvfiiu ^clkoleyéko W 
! profesora Khrlicha (^uhantaii) ti Oil (\cusulvursau). ' Q 
\ )!MVÍ SI^ fKMÍV A SliOVKNSKV. « 

TÉ SAMÉ JAKOSTI 
jako byla před vúrlkou, mouku • 

" Č E S K O U  P E R L U -
a íť tiame jako před 

• R O Y A L  S E A L "  
nolleftfi AátettíkMť ncjlepší to* niQ«Hy pco Asskou «íoiiiás»ost 

v 'f koupíte u- .. .. ... 

The Citizens Supply & Elevator Co 
6332 BROADWAY. : 

I-* 

Doktor Bailey, ^specialista". 
0(511 EťCUO AVUq blíže výcli. Só. ul. — 0. pokoje 222. —• 2. poschodí. 
Úřední hodiny: Denně od H:«0 dop. do 8 li. večer. V neděli od 10 do 1 h. 

CL.EVKLAND, OHIO. 

b. 

n 
QífiD^o^osKx̂ oižXĴ ia&osĉ -x): -:OÍ 

ZAČNETE NOVÝ ROK S VAŽÍ VLASTNÍ FAR
MOU A BUĎTE SAMOSTATNÍ. 

Z«jistěte sobe a- Vaši rodině stálý domov a dobrou 
budoucnost a laciné živobytí, buďte připraveni na jaro 
již nyní. Mám farmy za hotové i na výměnu. Navštivte 
linie, milerád Várn poradím neb mám mnoholetou zku
šenost v farmářském oboru. 

Váš známý, jediný toho drtfku spolehlivý 
POZEMKOVÝ JEDNATEL, 

JOSEF PĚCHOTA, 5319 Hamrtt'Ave. 

r£P OZNAMUJTE VE "SVĚTUt 

)'íi 


