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RUKA MU UPÁLENA. 

Žele zniční zřízenec Josef Stru
na přišel k smr.eiaému zraně

ní. 

Ve West Parku srazily se 
včera odpoledne dva vlaky ga 
solin do Clevelandu "Vezoucí, 
kterážto hořlavina rozlila se 
na prerie u stanice Rockpořt. 
Jof. Struna jest náčelníkem že 
lezničních konstrukčních dělní 
ků u dráhy Big Four a včera 
poslán byl do West Park, aby 
trosky vagonů se svými lidmi 
odklidil. Struna řídil podobné 
práce až do večera, kdy na-
žehl si světlo v lucerně, aby 
za inspekce trosek mohl se lip 
orientovat. Svítilna mu však ex 
plodovala a hned nato vzňal 
se též gasolin na trati rozlitý. 
Než pomoc mohla být zavolá
na, Struna utrpěl strašlivé po
páleniny, takže stav jeho je ú-
plně beznadějný Pravice byla 
mu úplně spálena a celé tělo 
hrozně plameny poškozeno 
Nesta'stnik leží přítomně v ne 
ifiocnici sv. Jana, kde skon je
ho tu chvíli očekávají. Struna 
S' syou ženou a sedmi dětmi 
bydlí v čísle 14719 Saranac 
Road. 
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DĚTSKÝ KARNEVAL. 

Na hříšti u Kennard školy 
Ulpořádán byl včera dětem 
okolí St. Clair Ave. skvělý kar 
neval, jehož program vypra 
covala paní Greenová ve škol 
ní radě působící. Asi tisíc ma 
skovaných dítek sešlo se na 
hříšti, kdíí kapela vyhrávala a 
taneční reje pořádány. Černoš 
ské děti pěly plantážní melodie 
a každá národnost měla svého 
representanta v kroji na hříšti 
Také několik "českých venko
vanek'' objevilo se v pestrém 
zástupu mládeže $ " podobné 
karnevalv chystány jsou i na 
.jiných školních hříštích. 
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MOST NA ZÁP. 73. ULICI. 

D Ě L N I C K Á  
S C H Ů Z E  

koná v sobotu, 23. srpna v 

PRAHA, M£STO UNIFOREM 

Právo lidu ze dne 20. čer-' 
vence. — Všimli jste si toho. 
Možná, že v denním shonu jste 
to přehlédli, al? věc je tak ná
padná, že přehlédnutí jest té- ? ; 3 0  h o d i n  v e^ r  v  síni p. Keb 
měř nemožné: Praha je totiž ! a  r o | ,  Mcfiride a Dolloff Rd. 
mě.-íto uniforem. Pochybuji, žej Rečrjíci: Max Hayes a Max 
v některém městě světa by by-iŽilinský. 

Přijďte všichni! 
i unii im 111111 i»111111 > 

lo tolik druhů a rozmanitých 
uniforem, jako v Praze. Jen na 
př. všimněte si pražské policie _, .  .  ,. 
některý policajt mú na sobě co ~ Obecenstvo bude velice 
si jako oblek bývalého rakou-• překvapeno, když uvidí, jak 
skéno vojáka, jen čepici má (profesor Neviníc bude cho-
poiicajtskou. Jiný má dřívější i diti po provaze na výletě 
tmavomodrý oblek, ale za to je f_0^e Bílé Hory, 31. srpna, 
tak pruhován rudými pá3ky a 
výložky, žs kdo v Praze pomě
ry nezná, domníval by se, že se 
zde tvoří "rudá garda". Někte
ří strážníci, (ti vyšší) nosí již 
uniformu reformovanou: vol

ná, tmavézelená blůza s červe
nými pásky a výložky a širo
ká "placatá'* čepice, na způ
sob amerických čapek, se stří
brnou šňůrkou a kovovými ini-
.•iálkami R. C. S., obtočenými 
lipovým věncem z bílého kovu. 
AI? to není ještě uniforma po-
iicejní stráže definitivní. Ta 
•nule zcela jiná a nechápeme, 
proč vydávati peněz na něja
ké reformy, když reformy ty 
jsou pouze provisorní a může 
prozatím zcela dobře postačiti 
uniforma dosavadní. Tak se o-
vsem provádí v praxi Rašínovo 
he.ilo: šetřit! Uniforma policej 
ií stráž-i pražské bude na způ
sob policie londýnské: hnědé 
barvy a na místo čapky známá 
anglická helma. Místo šavlí 
budou míti "polfreeman" dřevě 
iié kyje. Tím ovšém ztratí vše 
: hen respekt u našich pánů 
kluků, kterým jedině policajt
ská šavle naháněla strachu. A 
takováto pestrost není jen u 
policie. Podobná strakatina je 

Okreaní komisaři zabývají 
ae přítomné plány zlepšiti do
pravu u záp. 73. u!„ v místech 
kde Velký potok (Big Cívek) 
protéká. Potok bude překlenut 
kamenným mostem, nákladem 
$100.000. Poněvadž okres nut
ný obnos ku stavbě má, mos' 
dal by se pořídit ještě letos a 
voličstvo o ieho stavbě hlaso
vání rnby iiui nemuselo rozho
dovat. „ 
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DÉLOV1CE V PŘÍSTAVU. 

V clevelandském přístavišti 
zakotvila včera nová válečná 
loď americká, dělovice Wil-
mette, určená k službě na vel
kých jezerech. Wilmette byla 
do roku 1915 pověstnou osob 
ni lodí Hast land, která se v ře-

v Chicagu, 25. července 
lí>15 překotila a za kteréžto 
katastrofy 820 lidí, mezi nimi 
asi 150 Cechů utonulo. Lod 
po neštětsi byla vládou - zdvi 
žena a za $500.000 vyviastně-
na a konečně přeměněna v je-
zerní loď bitevní. Wilmetta o 
patřena je 6 děly a přítěž jej 
ie taková, aby víc, jako před 
lety v Chicagu, překotit s > ne 
mohla. 
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HOUBY. 

Pražský trh naplněn byl 
konc°m července prodavači 
hub. Tržiště na Uhelném trhu 
bylo přeplněno ošatkami s krá 
snými drobnými i vyrostlými 
hřiby a liškami. Tu a tam ob 
jevily se i jiné houby, zejmé
na známé výborné syrovinky a 
kuřátka. Ceny dosti značně po
klesly. Kdežto dopoledne pro
dával^ 1 kg hříbků za 12—15 
K, odpoledne klesla cena na 
12 a 10, a i 7 a 6 korun. Vlhké 
vzrůstu hub příznivé počasí, 
vyžene zajisté kdejakého praž 
: k''>ho houbaře ven do lesů a le 

í dobříšské, říčanské, černoko 
: telecké atd, naplní s? sty hor
livými sběrately. 

POZDRAV ZE SLOVENSKA 
Rev. O. Zlámal zasílá nám 

ze Slovenska pozdravnou po
hlednici následujícího obsahu 
a ze dne 26. července/ "Po
zdrav vašim slovenským čte
nářům z Turč sv. Martina. 
Přednášel jsem v Trnavě, Pi-
šťanech, Trenčíně, Turč sv. 
Martina, Ružemberku, Žilině 
a v f'ace. Váš rev. O. Zlámal." 
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ŠKOLNÍ ZAHRADNICTVÍ. 

V junior vyšší škole Collin-
wood otevřena včera výstava 
produktů ze školních zahrá-| 
dek a škole Kast Clark přiknu 
ta hned první premie. Žáci ško 
lu tu navštěvující měli ve vý
stavě nejlepší plodiny a nej-
lepší druhy zelenin a zvláště 
oddělení školáka Franka Jira-
na, o490 Cardinal Ave. s? vše
obecné líbilo. 

;\VSSl 
OSOBNI. 

Pan Václav Jílovec z•» Solon' 
Pa., prodlévá přítomně návštěj 
v o u  s  c h o t í  a  s y n e m  v  r o d i n ě  p .  j  
Václava Švandy, 11409 Wood |  
land Ave., a včera vzácní ti-ho
sté z Iowy naváívili též závod 
"Světa". Manželé Jílovcovi 

aké u pošty. Dnes potkat po-j zdrží se v Clevelandu ještě tý-
řádného "rakouského" pošťá-' dfn. !  

ka je nemožností. Ale také ani 
pořádného českého pošťáka! 

VČELA R. & I. CO. 

CORLETT 
NA ŠIROKÉ BOULEVARDOVÉ SOUTHVIEW AVE. U EAST 131. ULICE 

u samého kostela sv. Rodiny 
^ u české síně J. A. Komenského 
I v u Corlett veřejné školy 
.• ! u dělnického potravního družstva 

a co ne (lepšího, u nové Union Ave. káry — cena lotů $1100 
pouhých SI00 hotově — i bondy Ée přijímají 

s S10 měsíčně — srážka 2a hotové. 
w * ^ '< PŘÍLEŽITOST PRO KAŽDÉHO 

~A ZBÝVÁ POUZE 28 LOTŮ S TĚMITO PODMÍNKAMI. 
Kdo si chce vybrati, vezmi sébou závdavek* vsedni na Corlett káru ku E. 131. ul. a pak rovně dolů po 
oné ulici směrem k Union Ave. až ku Southview Ave., kde uvidíte naši úřadovnu, a tu Vás naši, vesměs 
čeští zástupci, uvítají. — Zda-li Vám nemožno přijíii, zavolejte nás a my vyšleme jednatele s autem pro^ 
Vaši rodinu. 

PŘIJĎTE, KDO MŮŽE, V SOBOTU ODPOLEDNE NEB V NEDfcLI, JISTĚ BUDE NÁVAL, A MY 
CHCEME KAŽDÉHO VZORNÉ OBSLOUŽITI. 

The Včela Realty & Inv. Co. 
Union 953-W. 5733 BROADWAY Broad 890 
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íenajdeme, n?boť barvy oble-i 
ku, čepice a výložek jsou tak] 
pomíchány, že je to hotová ma 
ířská paleta. AI? vrchol peatro 

st.i, rozmanitosti a zmatku snad 
poskytuje naše armáda. Najde' 
ne zde všechny možné barvy 
obleku, výložků, tvarů čepic, 
různosti střihu, ž? i ta tradiční 
kuchařka, která znala všech-_ 
l y  d r u h y  v o j s k a  a  s t u p n ě  š a r - j  

/.i, poněvadž z řad vojska re
krutovali se všichni její milen-
•i, byla nejen na rozpacích, a-
íe naprosto by se v tom nevy
znala. Na pražské ulici může
me potkati vojáka, který se 
od rakouského neliší ničím. !  ^ 
než že nemá pověstné jablíi- jg^ 
:<<>" a mtiž?me potkat vojáku. 
ak exoticky oblečeného, že n<> m—| 
íme, je-li to Japonec, Belgi-j jj |HI 

"um nebo příslušník nějaké <•-1  

iryptské armády. Všechny bar |  
vy jsou snad zastoupeny: Od 
blankytné modré uniformy! 
francouzských legionářů až do! 
úplné tmavé, černé s 'tmavo
modrými pásky, od střízlivé j 
hnědi amerických vojínů, až 
do sytě karmínově červených 
kalhot francouzského důstojní 
ka, od šedězebné italských le 
gionářů do rezavěhnědé legii 
:iářů ruských. Také naše arm i 
da zavede vlastní uniformu. J 
ká bude, není ještě snad ro; 
hodnuto, prozatím spokojuj 
me se malebnou pestrostí a str.i 
kalinou. Pouze 28. pluk, totí 
pouze jeho pražská posádki;, 
je oblečena zc>la rozdílně o<i 
druhého vojska. Zde snad tv< 
ií se vlastní uniforma našeh 
vojska: Plavěhnědá blůza 
ležatým límcem a modrými \ 
ložky, na nichž z bílého kov i 
číslo pluku, dlouhé volné spo 1  

ky, na hlavě široké, jako spov 
tovní čepice s emblemem ée-
koslovenské republiky. Sars 
vyznačena by byla páskami n.-i 
rukávě. Bude-li to tak, není j 
sto, neboť přesný a d?finiti* 
ní oblek pro naše vojsko nem 
ještě stanoven. A nyní si před 
stavte, že k tomuto pestrému 
zmatku "uniformovému" m; 
me zde příslušníky vojska 
všech možných armád světa. 
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itiimi ii-Af v)br«drií opti> i ( 

Pruliiclt'j a t.f i lehiiOý. 

Cpm; uspokojí kaZutiho. 

ť/.iih fr o ' 9 h. ráno do 8 h o«č. 
i# atrsťu jvn iío li' h. pol. -

• t >  B r c n d w a t j ,  č .  N .  S í ň .  
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ÚPLNÉ ZÁSOBY 
dianieíUŮ, hodinek, 
stříbrného náčiní, 

broušeného skla aid. 
Ceny mírné. Veškeré 

zboží zaručeno. 
Praktický klenotník 

a hodinář. 
4939 BROADWAY, 

v české Národní Síni. 

Oznámení. 
Oznamujeme tímto ctěné veřejnosti, ^ jsme 

převzali zastupitelství pro 

Beauty'Six Auburn automobily 
jakož i Monroe . automobily. 
Tyto automobily byly prodávány v Clevelan-

dě po mnoho roků a proto mají veliký počet uspo
kojených přátel v našem městě. 

Miftne  také čas od času mnoho starších auto
mobilu na prodej. 

Tak právě nyní máme v našem oddělení pro 
upotřebené automobily: 

1 model 1917 Chevrolet cestovní. 
1 model 1917 Studebaker cestovní. 
1 Ford 8 dovážkovým svrškem, vhodný pro 

jrroceristy. 
1 Ford s dovážkovým svrškem, vhodný pro 

pekaře. 

K. & P. TISE & MOTOR SERVICE 
5363 BROADWAY. 
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DOKAŽTE SVOJI SOUDNOST | 
PŘI VÝBĚRU ELEKTRICKÉHO | 

ZAŘÍZENI. 
Sotva jiný předmět Vašeho bytu jest tak 

často používán jako moderní elektrické zaříze
ní osvětlovací. r 

p. 
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OZNAMUJTE VE "SVÉTU" OZNAMUJTE VE "SVfcTU" 
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Vyberte si z úplné zásoby zboží 
skutečné hodnoty. 

Náš sklad prvotřídního zařízení jest ú-
plným. Zde můžete vypraviti Váš domov osvě-

jjř tlovacími předměty všech druhů a nejsnáze o- jjř 
Sft patřiti za ceny v pravdě přijatelné. ^ 

The ELECTRIC CONSTRUCTION 
& SALES CO. 

S34 PROSPECT AVENUE. 
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ernardova Fíková Káva 
je velká úspora za nynějších poměrĎ. 

Úflporn na mléce a na cukru á nejen úspora, ale i výživa při ponžití 

BERNARDOVY FÍKOVÉ KÁVY. 
Hlavní jednatelství pro Cleveland ve velkoobchodě v grocemím zboží 

Frank Jankovský, 
BROADWAY ROH CHAMPA UL. 

'"7 Žádejte ji u Vášieh groceristů,, oni Vám ji opatři. 
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OZNAMUJTE VE "SVĚTU". 

ernardova Fíková Káva 
Náhr**Jta kávy vyrobená & jemných fíků a jiných čistých a sdravých 

součástek. — Vyrábí Jos. Bernard, Chicago. I 
s 
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CTENYM MATICKAM A MILÝM 
NEVĚSTÁM! 

Budete pořádati svatební hostinu? 
Víte snad mnozí ze zkušenosti, jaká jest to obtížná 
práce, starost a běhání? Můžete si toto vše uspořiti, 
když se dohodnete s B. Šrámkem, českým kuchařem. 
Mohu Vám vystrojiti jakoukoliv hostinu laciněji nežli 
možno Vám tak učiniti, jelikož všechno zboží kupuji 
ZA velkoobchodní cenu. 

ZVLÁŠTNÍ CENY UČINlME PRO CT. SPOLKY. 

Do přízně ct. krajanů se poroučí 

B. ŠRÁMEK, 
jediný český kuchař v Clevelandě 

533S VÝCH. 55. UL., V OLYMPIA BUDOVÉ. 

Československá jídelna. Tel. Broadway 696-J 


