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V SOBÓTU 16. ŘÍJNA' 1920. ••Bvll"1 
WKAN* ». 

ZÁSILKY PENĚZ. 
Následkem našeho přímého spojení se 
Živnostenskou Bankou v Praze jsme s to 
poskytnouti 

NEJLEPŠ! PODMÍNKY A NEJRY-
CHLEJŠl SLUŽBU. 

PŘEPLAVNÍ LÍSTKY 

II návštěvě Evropy neb dopravě Vašich 
přátel a příbuzných sem, mužem Vám po
sloužit! prostřednictvím CUNARD LI
NIE, uznanou ze nejlepsích na světě. 
Podrobnosti a ceny ochotně udá 

ATLAS 
FINANCE COMPANY 

5454—58 BROADWAY 

Úřední hodinys 

Od 9 hod. áop. do 5 hod. odp. 
V'pondělí od 9 hod. dop. do 7:30 hod. v*2. 
V sobotu od 9 hod. dop. do 12 hod. v p«L 

Tento obrázek-u k a z u j e, co z toho 
pojde, jíte-li neznámé houby 

A srovná tak to dopad&. kouptte-ll sl NEZNÁMÝ LÉK. Nebezpeč
ná bouba je vtdycky svudnft ná pohled, její pestrobarevný háv l&ká. 
nemoudré lidi. a pr&v£ tak Jest podivné jméno beae vfieho smyslu a 
Strakatá n&lepka bezcenného přípravku vnadldlem na ty, kdo se dají 
lehoe oSállti. 

Ale rozumný řlovčk kupuje pouze léky, které prošly lu?avkovou 
Kkouékou fa.au. Je-U postižen nechutí k jídlu, zácpou, nadýmáním, bo
lením hlavy, nervosou nebou Jinou žaludeční potíží, jde do lékárny a 
t&dá. po«S« 

PŮVODNÍ YRINEROVO HOŘKÉ VÍNO 
.které bylo vyzkoušeno tisíci a tiskl trpUíjni zu. posledních 20 let a 
vždycky se naprosto spolehlivé osvédflilo. 

Trinerovo Hořké Vlno Je vérný přítel. Jeho l&hev, nálepka a Jmé
no nemají na 6obř nic křiklavého, ale za to vnitřní hodnota Je bohatá.. 
^Napodobeniny Jenom zvyšují pravou hodnotu pftvodního Trinorova 
Hořkého Vína, neboť každý se přesvédéí, že podobnost jmen nedocílí 

podobnosti účinku. "Docovo Hořké Víno" není Trinerovo Hořké Vlno. 
Trlnerflv lék byl vyznamenán nejvyftfttinl cenami, zlatými medailemi 
a grand prix, na mezinárodních výstavách v Paříži, Londýné, Brusselu. 
Římé, San Fmnclsku r> Panamé atd., — napodobeniny však nemohou 
se vykázati ani jediným takovým uznáním vnitřní ceny. 

Trinerovo Hořké Vlno Je velnti lahodné a působí bez ujímání. Vy
čistí žaludek, pomůže zažíváni a navf&tí zdravou chuť k Jídlu. 

Každý lékárník neb obchodník s léky má Trlnerovy léky na skladě 

Joseph Triner Company 
1333-45 S. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 
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Z Vašich uspořených 
peně^ 

Zásilky penězi do sta
ré vlasti vyřídíme 
Vám se zaručením za 
poplatek přesně sta
novený a dle úřední 
valuty. 

The Pearl Street Savings & Trust Company 
ROH ZÁP. 25. UL. A CLARK AVE. 

HOSPODÁŘSKÉ STŘEDISKO. 

ROMANTICKÉ VRTOCHY' 

o Sdružení Českého N&iv ttó-
mu pořádá v osadní síni P. Ma
rie Lourdské zítra o 5 hodině 
odpolední divadelní předsta
vení, při kterém provedena bu
de rozmarná veselohra od Xa
vera Menharda "Romantické 
vrtochy." Dvouaktová hra jest 
kouskem vtipným a obecenstvu 
se jistě bude líbit, svědčí o 
tom dobře obsazené úlohy, me
zi nimiž se dočítáme jmen nej-
lepších ochotnických sil. Hra 
byla velice pečlivě nastudová
na p. Tom. Pavlíkem, což jest 
zárukou, že provedení bude 
prvotřídní. 

POHOSTINSKÉ HRY SÁN 
CARLO OPERA CO. 

V pondělí zahájen bude po
řad čtyř oper, jež zřídka býva
jí v Clevelandě slyšány. Pro 
první představení vybrána je 
znamenitá "Tosca". V úterý 
přednesen bude slavný "Lohen
grin" od Richarda Wagnera, 
ve středu odpoledne pro stu
dentstvo za snížené ceny "Ma
dam Buttefly" a večer zname
nitá a věčně mladá práce vel
kého Verdiho "Rigoletto." 

Po operách následovati bude 
celá řada koncertů nejzname
nitějších světových umělců, z 
nichž pro nás as největší při
tažlivost bude jeviti koncert 
mistra Jana Kubelíka a české 
primadonny Emmy Destinnové. 

Výborná služka. 
"Mám ukrutné štěstí. Moje 

nová služka jest čistá, pracovi
tá, hospodárná." 

"Jak ji máte dlouho?" 
"Zítra nastoupí!" 

DO VÁNOC NENÍ DLOUHO 
A ZIMU MÁME NA KRKU! 

Jedenáct liber teplóho bar-
chetu stačí na výbava spodní
ho neb vrchního prádla pro 
deset až dvanáct osob a takový 
balíček zaslaný k Vánocům do-j  
sud strádajícím příbuzným neb! 
zasloužilým chudým v Česko
slovensku, způsobí nepopsatel
nou radost a zmírní nevylíči-
telné utrpení po dobu zimních j 
měsíců. * • 

V střižních otléfiodech **ú 
Koudelů", 4735 Broadway 
4288 Warner Road, koupíte ny 
ní prvotřídní barchety a jiné 
teplé i prací látky od deseti do 
dvaceti pěti procent levněji 
než dříve. 

V době železničních karam-
bolů. 

"Kam jde to procesí?" 
"Žádné procesí! To jdou pa

sažéři k vlaku a proto zpívají 
nábožné písně, jako kdysi za 
Nerona odsouzenci k smrti." 

POUŽÍVÁNI MEDU. 
Medu lze v domácnosti růz

ně upotřebiti. Buď používáme 
ho za pomazanku na chléb, lí
vance neb jiné pečivo k snída
ní, různých druhů pečiv, cukro
vinek nebo k výrobě lahodných 
a zdravých nápojů. V lékár
nách se používá med k přípra
vě některých léků ; dětem i star 
cům jest med výborným lékem 
i lahůdkou — jest to lehce stra 
vitelná a neškodná sladina. A 
by se stal cukr stravitelným, 
musí změniti se v žaludku v 
dextrin a evulosu. Cukr v me
du obsažený přechází nezmě
něn přímo do krve. Med se vý
borně hodí ku slazení kávy. Ča
je, pečiva a k slazení někte
rých druhů ovoce. V nemocech 
zimničních jako jest katarrh 
prsní, žaludeční, břišní, koná 
voda s 2 až 6 díly medu zname
nité služby. Blahodárně účinku 
je též v medu obsažená kyseli
na mravenčí, kterouž včely 
med v buňkách konservují. Ná

plast' z medu a mouky hojí ry
chle rány a bolesti zevní. Med 
byl potravou i lékem národův 
nejstarších a pokud dějiny sta
rověku sáhají, činí se zmínka 
již o medu a mléku. Obchod s 
medem byl v starověku vůbec 
mrioh.e:m_7Jiačnější nežL_jnyní,_ 
zvláště před zavedením cukru 
třtinového. Avšak přes to, že se 
medu v domácnosti nepoužívá 
tolik jako dříve, spotřebuje se 
ho přece v našich Spoj. Státech 
za mnoho millionů dollarů roč
ně. Čistý med koupíte u J. Haf-
ner, 5806 Broadway, Cleve
land. O. 10-16 

STĚHOVÁNÍ A* 
DOVÁŽKY 

vSeho druhu vykonává auto-
truckem. Vzdálenost nerozho
duje. Spokojenost se zaručuj* 

A. VENCU 
3382 E. 102 UL. 

Tel. O. S. Union 671 R 

m > Každá oznámlca ve 

Oznámení úmrtí. 
V hlubokém zármutku ofcnamujem všem přátelům a známým truchlivou 

správu, že zemřela naše milovaná matka, babička, tchýně a sestra 

pí. Barbora Levý 
•Žera v 19:50 hod. večer v stáří 74 roků. Pocházela z Trokavče u Rokycan v Če
chách a dlela v Americe 29 roků. "Pohřeb drahé zesnulé bude konán v pondělí ve 
2 hodiny odpoledne z domu smutku čís. 2931 E. 115 ul. a bude vypraven pohrob* 
níkem p. K. Horákem. Přátelé * «nám> j*ow udáni, by se pohřbu zúčastnili. 

O tichou soustrast prosí 

VÁCLAV, JOSEF, synové; MARIE URBAN, ANNA BALEY, ANTONIE NOVÝ, 
BARBORA HUDEC, ALOISIE FOUSEK, dcery; FRANK HUDEC, bratr; MARIE 
PEDAL, RŮŽENA BROŽÍK, ALOISIE BOŠEK, ANNA SABROVÁ, sestry, sna
chy, zeťové, vnoučata a ostatní přátelé. 

"Světu" m* ií*tv úspěch. 

VŘELÉ ODPORUČENÍ. 
Přicházím projevi t !  t ímto vře lý  d ík  všem ob

chodním přátelům, kteří po čas mého obchodování 
svoji přízeň mi věnovali a současně co nejvřejeli 
odporučuji 

p. JOSEFA ŠILHÁNKA. 
frteťý můj řezniťkv a trrocerni obchod vykoupil a 
jsem přesvědčen, že se vynasnaží, aby všechny své 
aákazníky v plné míře uspokojil. 

V úctě veškeré 
GEORGGE BRAŠTEJN, 

bývalý majitel řeznického a grooerního obchodu na 
E.  103.  ul ic i ,  rdi  Benham Ave.  
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PŘEVZETÍ OBCHODU. 
Ct, veře jnost i  dovoluji si t ímto oznámiti, že 

jsem vykoupil a v pondělí', 18. října otevřu grocerní 
a řeznický obchod, od 

p. G. BRAŠTEJNA, 
Mi vých. 103. ul., roh Benham Aire., ' 

který jsem zásobil novým, čerstvým zbožím, takže 
ct. hospodyňky naleznou u mně plný výběr všech 
svých potřeb za ceny mírné. 

Výtečné uzeniny, jelítka a jaterničky vlastní 
výroby. O přízeň Vaši žádá 

JOS. ŠILHÁNEK, 
řezník a grocerista. 
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FOP 
PRESIDENT 

FOR 
P&ESIMNT 

i 

Nás příltí president, Warren G. Harding, jest povznesen nade vše, 
jest dobrým mažem a věrným, typickým Američanem. 

I 

flst druh muže iakého právě v této době naše země 
potřebuje a to jest příčinou, proč se tak valný zástup 
amerických voličů seskupuje kolem jeho praporu v stá
le rostoucích massách i stoupající důvěře. 

Jest typickým Američanem, tichého, jednoduchého 
života a rvzí poctivosti, v jeho hluboké lásce k vlasti, 
pýše nad její slavnou minulostí a nadějí v ještě vel
kolepější budoucnost, v jeho smyslu pro spravedlnost 
a jeho smělém národním uvědomění, určité jeho soud-
nosíti, v jeho zmužilém zdravém rozumu, otevřenosti a 
odvaze a v jeho patrno a osvědčené způsobilosti. 

Podobně jako všichni velcí presidenti, republikáni 
neb demokraté, prošel školou amerického života, ško
lou lidu. Pocátkv jeho byly skromné a plny lopotné 
práce jako počátkv Lincolna. Poctivý, schopný a věr
ný v každé práci, iako byl emancipator mučedník vše
ho co podnikl, se dobře zhostil bez vlastní chloubv. Po-
vždv žil mezi lidem a s lidem také pracoval. Nejvíce 

—fefeka4-od-ži^ota^ v-kterémjpoznaj; jak lid cítí a jaká 
jsou jeho přání a čeho jest vlasti třeba. 

Tak rostl mezi námi aby se stal prvním mezi sobě 
rovnými, muž hotový na první zavolání, poněvadž do
vede mluviti rozkazujícím hlasem amerického lidu. Ve 
išech krisích v dějinách naši vlasti soudnost a svědo
mí všeho lidu vykazovaly cestu, neklamně, k pravé
mu luštění a samy měly moc. jak vlasteneckou mou
drosti zastaviti zem na kraji neivětší krise, které re
publika čelila od zrozen VBGKČJ SHRDLUTJ ETAOI 
našich ovžiených dědictví k velkolepému určení. 
Žádný iiný než pravý a zkušený americký svn může 
bvti jejím mluvčím a bezpečným vůdcem v této histo
rické nahodilosti, a Warren G. Harding tímto synem 
jest. 

Čím častěii jej spatřujeme a o něm slyšíme za stá
vající kampaně, tím více vzrůstá naše láska i důvěra 
k němu. Za těchto týdnů a měsíců viděli isme jej před 

našima očima vzrůstati nad ostatními vůdci k nepopí-
Republikánský Národní Výbor. 

1 

ratelnému vůdcovství. Stojí dnes před námi tuhý ten 
Američan, v plné síle myšlení a charakteru, zcelených 
v jedno tělo. K všem mužům mluví jen jedným ja
zykem, řeč jeho jest otevřena, jasná, jednoduchá ale 
pevná. Cílem jeho není těšiti, ale poučiti — určiti co 
učiní, neb co neudělá, tak jednoduše a světle, že není 
místa pro pochybnost. Všichni pociťujeme, že přesně 
míní to, co pronáší a že mu mužem plně důvěřovati. 

Amerika bude bezpečně vedena pod vůdcovstvím 
tohoto dobrého a velkého Američana. Stojí pevně na 
americké půdě a jeho srdce na prvním místě bije pro 
Ameriku, ale rozhled jeho není nikterak omezen ame
rickým obzorem. Má střízlivou důvěru velkého muže 
Uma v sebe a jest prost každého pojmu sebeklamné-
ho. — Nepohlíží na sebe jako na nadčlověka, ale jako 
na jednoho z nás. Vždy se bude snažiti vykonati to, 
na co myslí, což jest vždy nej lepším zájmem obecné 
nám vlasti a aby byl jist, že vše bude moudře vyko
náno povolá k radě naše nejlepší muže. V řízení a 

de jistě vždy poslušen hlasu lidu, poradí se s nim a 
bjude s ním kráčeti vpřed. A lid konečně dochází k po# 
ssnání, že(  jest nezávislým, silným i odvážným provéí-
sti to, co uznává za správné, poctivé a spravedlivé á 
že podporovati bude i na dále všechny nutné opravy 
s celou mocí a autoritou jež mu budou k disposici. 

Jest v tom prst boží pro tuto zem i americký lid, 
že dnes, v tuto dobu máme příležitost svěřiti v ruce to
hoto důvěryhodného kormidelnika vesla naší se zmí
tající státní lodi. Zbývá nám jen a sice pro nás všech
ny vykonati náš úkol, dosaditi pravého muže na pravé 
místo v pravý čas. Učiníme tak, když půjdem k volbě, 
za deště neb jasna a odevzdáme naše hlasovací lístky 
pro 

Hardinga a Coolidgea 


