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iMiTislý fetký IfBnlk vtMTiaý 
jnia (Mkéko l i l i  • Amfrlfř.  

rylkTiteléi 

Tiskařská a Vydavatelská 
Společnost "SVÉT" 

lakorporoTial.  

b4rp«nlfnt Bohemia* Daily 
paper pnbllikei éaily exeept Sunflay 

by the 
VrtT PRIIfTING *  PUB. CO* (IlfC.) 

"jtrét" • donáškou do domu 60 týdně, 
kolektov&n rozn&Sečl každou sobotu. 

Jednotlivá Mill  1 vent. 
P k E D P L A T N t i .  

Pel tou na venek mimo město rofi. |4.®0 
- - n »• » pOlroOnč $2.00 
«• » •» mm ctvrtroč. JI.00 

V hranicích m&atakých sasIlA se poštou 
pouze na 

předplatně ročně 16.60 
předplatné na pfil roku |3.7# 
předplatné na čtvrt roku ........ $1.6Q 
předplatné na méslo 60 

Zaaílfi. se pouze nn pMplstiit,  

Alresnjtc všecky slallkyi 

" S V Ě T "  
§514-16 Broadway, 

Cleveland, O. 

Telefot! Bell Broadway 970 
Cuy. Union 99 

Bntered as second class matter March 
10, 1911, at the post office at Cleveland 
Ohio, under the Act of March S, 1879 

I? ApEsj K^TčouŇClL 

V PÁTEK 22. SKPXA HUÍ) 

ZE ŽIVOTA ČECHA V AME-
R1CE. 

Pražské Nár. Listy, z-í tim-
25. července píší: 

Přijel předevčírem z nena
dání, představil se, usedl a za
čal vyprávět. Jmenuje se Oto 
kar Bartík a je baletním mi
strem Metropolitní Opery v 
Novém Yorku, 15 roku neuzřel 
dvou vlast. Přijél, aby vyjed 
ijal několikanedélní zájezd č< 
ské opery do Ameriky. Než s 
dostal do Ameriky, procesto
val celý svět. Hovoří anglicky, 
francouzsky, vlašsky a němec 
ky. Již před válkou šířil če.-
ké umění v Americe. 

Za svůj největší úspěch po 
kládá vypraveni "Prodané ne 
vj^sty" v Metropolitní* yptie. 1  

líhoru 1009, kdy za řízěňf\j 
Mahlera zpívala Mařenku sl 
Destinová, Jeníka p. Joern, K< 
cala p. Didur, Esmeraldu «1. 
Glucková a Vaška p. Reis. V 
baletu tančil solové čí lo p 
Bartík s? sign. Torriani, sboro
vé tance pak čeští páni a dá 
my z Nového Yorku. "Prodann 
byla" opakována devětkrát ;i 
zastínila tehda všechny fran 
couzské, vlašské i německé o 
péry. Byla zlatým hřebem ce 
lé saisony. Účinkující musili 
bohužel zpívati —• německ.v. 
Sl Destinová i p. Bartík pokou 
áeli se neúnavně, aby se n;< 
scénu Metropolitní opery do
stal i "Dalibor", "Hubička", a 
"čert a Káča", ale pro tenden
ci, která tehdá v americké ve
řejnosti zavládla, aby opera 
provozovala většinou původní 
díla amerických skladatelů, k 
tomu nedošlo. Ředitel Metro
politní opery Gatti-Casa/.zu 
(býval 10 let ředitelem milán
ské "Scaly") slíbil však p. Bar 
tíkovi, příštího roku určitě 
J)iide provozována jedna česká 
opera. 

Jiný velký úspěch sklidil 
máš host roku 1915 operou 
"Kníže Igor" od Borodina, kte
ré americký tisk dal dokonce 
přednost před všemi představe 
nimi, u pořádanými společno
stí petrohradského Marianaké 
ho divadla. V roce 1918 vy
stoupil n. p» ;  tik se sensačním 
ÚT Vh • ve vjpstním baletu 
"Piacc Kongo*' který je vzat 
2-v života otroků v Novém Or-
lefensu z r. 1825. Balet bjl dá-
vúnv 9krát během tří měsíců. 

V Metropolitní opeře má p. 
IJartlík soukromou baletní ško 
lu, kt'.rá se počítá k nejlepšín; 
V Americe pěstují dámy tanec 
nejen z lásky k umění, nýbrž 
i ze sportu. S dovolením ředi-
i,elství studuje p. Batrlík se 
svými žákyněmi i balet v Nár. 
Americké opeře, v niž se zpívá 
výliradné anglicky. Kromě to 
ho vyučuje v Boarding Schoo: 
?o- c'rls (• zdéiáyací škole pro. 

dívky) v Mamaroneku, kd • 
je 15 Odívek z nejlepších ro
din severní i jižní Ameriky. 
Cvičí se tam v hudbě, jízdě na 
koni, jazycích a sportu. P. Bar 
tik j° učitelem klasických tan
ců. Učitelem houslí jest na toni 
to ústavě rovněž Cech. 

Pro rok 1920 chy -.tá p. Bar 
tik pro Ameriky překvapení. 
Najal v Chicagu největší míst 
nost "Coliseum", kde hodlá 
provozovati veliké balety z o-
per za účinkování prvotřídních 
pěvců a operního sboru o 80 
členech. Balet bude sestávati 
ze 160 dam. S tímto ensem
blem navštíví i jiná americká 
města. Rozumí se, že mezi vy 
volenými operami je v první 
řadě "Prodaná nevěsta". 

Pan Bartík přijel z Paříže 
ft zdrží se asi 14 dní v Praze. 
Prvním jeho výletem byla Sár 
ka, kde po dlouhé době zase 
viděl naši "Prodanou \ Udě
lala na něj ohromný dojem. 
Videi staré známé: Mařáka, 
kterého v "Prodané " pokládá 
za nejlepšího zpěváka, jakého 

Užívejte léku matky I 
OTOUPALÍKOVY! H 
Ten nejdrahocennější poklad člověka. 

Uvádíme zde jen některá dosvědčení. 
H ii I '  l i innon, .Minnesotu. — Ctč--

liuiu Otou]KilíUov6' l ' í ' i jm»t> 
•í ume Hrcletný |»o*«lrav. ()<1-
flťře. &*• Vám tak <llouro ncocl-
uji.  Druhá panf, Vafte l íhy 
utlť-luly dol»íc, neboť Jsem po 

avt im íi proto nemohu n*ž 
rn srrfetnf'  poděkovat!  n Hni, 
• každý to vř'dť'1, a  v řase o-

•hocih" ní k« na Vás olirátil .  
la jn«*m cliMiilcii  a pil  tom 
ie tolik bolHy ledviny, že 
in miiHfla chodit k l i-kaři.  Pří  
i  jfcspm ntt-la y,íi<l li  clili .  Ponlala 
ni ni k Váni pro maať; infHto 

isti  přišlo thé pro íistť-nl krve, 
jttpm zfiHtiiln koukat.  Když 

jste mi to thé potdala, pomalu 
tu ho pít  a ku podivu! Všř Ne 
Ztratilo a bolest v xádech po-

nula. Je to iit>jl«>i>ší lék pro 
«*. jnkř Jsem kdy míla. PPfji  
iti  dlotilič žití,  hynte jfští* i l lou 
l itu mohla n»í«M00ť»iii  trpícím 

náhat.  Kateřina L'rhati.  

Ku .'Mí let  vydřena. 

Pcterahurtc, Vík, 11. ří jna 1'Jl 
ťtřná paní OloupalíUovft!  I 'M 
m«"*te ode mne srdeOný poadra\ 
drahá paní.  Dovoluji  Vám, b; 
ste tento dopis uveřejnila. Se 
možno vypsat!,  eo jsem po dloi 
há léta zakouSela a což ty ppn 
ze, jež jK«;m vydala. Vám, c:t«">i 
paní, dala jsem pouze $3 a jwe 
vyléčena. NVní-liž to rozdíl a y.i 
arak? Žádný nemyslil,  že m 1  

neduh hy ati  dal vyléčit,  protoi 
hyl tak zastaralý. Proč Jen i 
lékaři  nemohli tomu rozumét 
Hildu kííždénm odpoi°učovatl  li  
ky pani (>toupalikové, ať kažf 
zvi,  že to, co ona praví,  ne 
předstíráním, aniž vydíráním p> 
něz, juko je u mnohých zvyker. 
Přeji  Vám, abyste byla dloul . 
živu » trp ícím mohla prospíván 
Vaše přit<9kyitť JvjfTa 

"» • 4 k. * 

l»u Hol«. NcbruHka. — Vážená paní:  SrdečíK |)>>a«lrav a dík 
v.iiii 2a dobrotu a pomoc, kterou prohazujete lidem neinofl  sMženfu 

| ieh uzdravení.  MnJ muž Již nakolik roku nemohl pracovat.- in 
• •lil  spát náKledkem bolestného lámání v nohou, rukou a jsádcc 

.i ' ' .(mile načal užívat Vá* sázrainý lék, lámání iml/.elo. Je op 1  

• i 'áv a jako znovu zro7.cn. Já tuuna byla jsem Již jednou nohou 
Milif,  m«Ha Jhciu hc nechat operovat, ale Vafte must'  je lepší než nu 

i vnli  mné olej,  kanili  mné žaludek. Váš prášek nejen /.< mftj  stí  
pšil,  ale jsem zdráva, že bych jedla ve dne i v noci.  IJÍky i  

\ Se léky. Kmma Nedoma. 

Pište si o knížečku zdarma. 

MRS. FRANCES OTOUPALÍK, 
VYRAB1TELKA 

David City, Nebraska. B 

KAPITALISTICKÉ DENNÍKY 
dnes nadělají mnoho rámusu ohledně zdražování ži
votních potřeb. Víme, že pravdou je, co v případě tom 
píší — nevěříme však, že smýšlí s námi upřímně, že 
zakročiti chti lidé podobného druhu ku zvýšení bla
hobytu dělné třídy. Věříme ve svépomoc. Proto zaklá
dána jsou naše družstva, proto všecko uvědomělé děl-
nictvo stává se členy u nás. A že základy našich druž 
stev jsou zdravé a naše obchodní styky správné, strhu-
jem s sebou celou dělnickou veřejnost. Kdo dosud zů
stával stranou a nevěnoval dosti pozornosti družstvům 
našim, sleduj naše oznamované ceny, porovnej zboží, 
a to přivede tě k rozhodnému kroku. Pro dnešek na

bízíme mimo jiné: • 

Buckeye mléko 15c 
Míchané koření, libra 35c 
Rittersův "Catsup" l:U-
Švestky, libra 25c 
fYunkova cikorie 8c 
Káva, ilbra 42c 
Zelený japonský hrášek, libra 15c 
"Clasic' mýdlo 7c 
'.Premium Family" mýdlo 6c 
Cumové kroužky na láhve na zavař., tucet. . . 8c 
"Rit" mýdélko na barvení látek 10c 
"Snow Boy" prášek na nádobí 5c 
Zelená káva nejlepší jakosti 45c 

Vany na prádlo s měděnýip dnem $3.25 
Elektrické žárovky všech velikostí. 

DĚLNICKÉ POTRAVNÍ DRUŽSTVO. 
+ 

8611 Quincy Ay% Tn obchody: 3481 W. 50. St. 
O. S. Princeton 2081 R. O. 6. Lorain 21 W. 

3^72 vých. 131. ulice. 
O., S. Union 839 L 

Antoniobilavá doprava do všech Částí města 

slyšel, mistra Bergra, kt/ý 
prý tančí dosud tak, jak jho 
viděl před 30. lety. Pollertá* 
který jest takě .nezapomenuťel 
ný, Ouředníka, u něhož cfy\á-
lí skvělý baryton, rl. Škeblo
vou, "perfektní" Mařenka. 

"A co nyní," ptal js°m se. 
"Navštívím nejdříve pána pre 
sidenta, se kterým jsem již o 
myšlence přivézti českou ope
ru do Ameriky mluvil a který 
byl touto ideou velmi nadšen. 
Pak budu jednat s ředitelstvím 
Národního divadla, které j.-jem 
již dopisem o svém příchodu 
zpravil. Ale hlavně, chci zde 
zříditi zastupitelství pro čes-; 
ké umění vůbec. Chci, aby če
ští umělci mohli se s důvěrou o- (  

brátit na Čecha, chtéjí-li se in 
formovati o poměrech v Ame
rice, pokud se týká engage
mentu, tourné atd. Zastupitel
ství bude se mnou stále v pří
mém spojení, takže bude moci; 
dávati informace veskrze spo-; 
léhlivé." ! 

Záviděl jsem tomuto self
mademanu. 1  

!•+** 

v SOBOTU 
MÁME OTfcy&ENO 

V2DY 
SO CELÝ DEN. JhPQNÍ»R1O *PROS»ECT 

V ČERVENCI 
A SRPNU 

ZAVŘENO 
VŽDY V PONDĚLÍ. 

Které z těchto krásných kožešin byste si přály 

za cenu o 25 až 35 procent menší nežli v září? 
Pláště, kabáty, iakety, límce, vázanky, stoly 

Vzácná sbírka vzácných kusů — výběr nejlepších kožešin moderně zpracovaných. Včetně prvotřídních.ve^ 
verčin, nutria, tulenin, bobroviny, kuniny, jap. kolinsky liščin, vlčin atd. * ^ 

Cena v záři. Cena v srpnu 
$335.00 skotský kabát, veverčí kožich $245.00 
$350.00 plášť, sibiřská veverka $250.00 
$395.00 plášť, východní lasice $21*5.00 
$169.50 nutria kabáty V $135.00 
$150.00 límce, jap. Kolinsky $115.00 
$165.00 kun ní límec s chvostem $135.00 
$110.00 kunní kožich . $80.50 
$55.Q0 kunní kožich $o9.50 
$39.50 kunní vázanka $29,50 

Cena v září. Cena v srpnvá 
$350.00 kabát, sibiřská liška $245.00 
$250.00 Kolinsky kabátec ..... 
$495.00 plášť východní lasice .. 
$175.00 kabátec, jap. lasice 
$199.50 kunní kožich se chvosty 
$.135.00 kunní kožich se chvosty 
$89.50 kunní zvířecí límec 

$197.50 
$395.00 
$125.00 
$169.50 
$110.00 
. $69.5.0 

Kunní rukávníky <xj $39.50 vzhůru. 

Velká kolekce pečlivě vybraných kožešinových souborů 
Kožešinový set z aljašsivého rysa cena v září $225 

srpnová prodejní cena $165.00 
Kožešinový set z aljasglié lišky, cena v záři S-550, 

cena v srpnu $265.00 
Kožešinový set z americké skvrnité lišky, cena v 

září $175.00, cena v rrpnu $132.50 
Kožešinový set z amer. barvené vlčiny, cena v zá

ří $79.50, cena v srpnu $59.50 
Kožešinový set z amen barvené vlčiny, černé i 

jiné, cena v září $145 cena v srpnu $110.00 
IJožešinový set ;  z kan: dské vlčiny, cena \ září 

$110.00, cenil v srpnu $89.50 
Kožešinový set z americké lisčiny, cena v září 

$149.50, cena v srpnu $125.00 
Kožešinový set z americké kříž. liščiny, cena v zá-

řť$f85.00, cena v srpnu .. v.r.*\... $149.5© 
Kožešinový set i taupe, lucille, liščiny, cena v zá

ří $69.5,9, ceila v sl'Pn,J • • $55.00 
Bailey's — Třetí patro. 

Kožešinový set z americké červené liščiny, cena v 
září $165.00, cena v srpnu ... $125.00 

Kožešinový set z americké barvené liščiny, cena 
v září $135.00, cena v srpnty $99.50 

Kožešinový set, kunní plášť, límec a rukavník, ce
na v září $265 00, cena v srpnu .. $205.00 

Kožešinový set z taupe a černé vlčiny, cena v září 
$97.50, cena v srpnu $79.50 

Kožešinový set z kanadské vlčiny, cena v září 
$129.50 $99.50 

Kožešinový sefcaaljasské liščiny, cena v září $195. 
cena v srpnu $165.00 

Kožešinový se z áíjašské černé liščiny, cena v zá
ří $179.(30, cena v srpnu $149.50 

Kožešinový set z americké poiret liščiny, ccna v 
září $110.00, cena v srpnu $89.50 

Límce těchto kožešin jsou zvířecí formy, rukávní
ky jednoduché i ozdobné — vše s krásnou 

podšívkou. 

Sta módních kožešinových kabátů prvotřídní hodnoty i ceny 
Cena v záři. Cena v srpnu 
$275 skotský kožich zdob."veverkou $285.50 
$295 přírodní racoon k;.bát, 36 p. dl. $235.00 
$185 Kolin^y» bavený X^QQU s manžetami, 

a límcem $139.50 
$365 Hudson tuleň, sport, kabát, 36 p. $315.00 
$350 Hudson tuleň bobrovinou neb kimninou zdo

bený kabát $275.00 
$495 Hudson tuleň kabát, 45 pal. dlouhý, bobrovi

nou neb veverkou zdobený .... . . $425.00 
$195 tulenninový sportovní kabát, ozdob, límcem 

a manšetami $149.50 
$525 Hudson tulenní kabát, 45 palců dlouhý, ku

nou zdobený $395.00 
$235 sport, kabát, taupe nutria 30 p. $189.50 

Cena v září. Cena v srpnu 
$110 Kolinsky Marmot barvený kabát, 30 palců 

dlouhý s pasem $85.00 
$265 jap lasice, sportovní kabát, s pasem. 36 pal

ců dlouhý $195.00 
$295 Hudson tulení sport, kabát 3Q p. $225.00 
$495 Hudson tulen, sport.'kabát 45 p. $395.00 
$425 Hudson tulenní sport, kabát, 36 pal. dlouhý 

kunou zdobený $345.00 
$150 tuleninový sport kabát, s velkým l í m c e m  

a pasem $115.00 
$335 tuleninový sport, kabát s lasicí neb bobro

vinou na rukávech a límcích ..... $255.00 
$225 přír. racoon kabát s pasem 36 p. ^179.50 

Velká zásoba dolmanů, vkusných, moderních tvarů 
Kit C oney dolman s kapuci, cena v září $150.00, Kolínsky barvoíiý marmot dolman, s kaiwí vza-

v srpiiu $115.00 du, nutria ozd. v září $295, v srpnu $225.00 
Tulenní dolman, s kapycí vzadu, cena v září $275, Kolinsky barvený mái-mot dolman s taupe nutria 

v srpnu $225.00 1 límcem a manš. v září $315 v srpnu $245.00 
Hdson tulení dolman, volný tvar, cena v září $495.00, v srpnu $395.00 

Zvláštnost. Zvláštnost. 
$110,00 kožešinový set — Amur, taupe Iíščímh r ka

nadská barvená lucille vlčinái — černá i (on r A 
ocelové modrá vlčina, v srpnu 

$79.50 kožešinový &et — Jap. kriz. liščina, #|N* 00 
taupe i stříbrná, lucille atd. v srpnu . . W 

Bailey's Třstí patro 

A. J. KALOUS 
^UMBAŘ 

Obydli v i. 4222 E. 124. «|. 
Vykonávám všechnu j)lumbař-
skou práci, vytápění horkou vo 
dou. zavádění stok. plynu a 

vše co do oboru toho spadá. 
4410 BROADWAY 

ZH prací rucim. 
1  f > l  Cuy. Union 467 W. 

JOSEF ŠINDELÁŘ 
plumbařský kontraktor 

7101 UNION AVE. 
! Vykonává všechny práce do 
I oboru toho spadající. 
! Zavádí vyhřívání vodou a 

paroií. 
Ho'/.počty na požádání. 

• '>brriťte ác na'irtriP p dfixéron 
, V' I. Broadway li!04í» 
j Union 1150 W. 

t-t- t"T -

LIBERTY BONDS 
kupujeme a prodáváme 

d!c nowyo^k^ tržní c'pny. 

WM. GRIFFITHS, 
roh Champlňin ? Ontario ul. 

Druhé poschodí. 

— Platirnc hotové. 

I M í N í T E - L I 
Váš dům neb Vaše pokoje pa
pírovatí aneb uvnitř barvití, 

obraťte se s důvěrou na 

BOH. JAHODU, 
NATtRAČE A PAPiHQYACE 

3862 E. 55. ul 
Vykonávám všechnu oráči do 

oboru toho spadající se t  

zaručením 1  

Rozpočty 11a požádám. 


