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Pojedete na návštěvu do vlasti? 
i CHCETE BÝT DOMA NA VÁNOCE 

' A NOVÝ ROK? 
Mamek fl&adání ctvři reser vrií místa II třídy 

m'u lodi LAFAYETTE na 23. října za $128.50 a 
$138.50 vyhružené kabiny až do Paříže i s váleč
nou daní. 

Několik míst MI. třídy na lodi Mauretania ,za 
$98.50 a $5.00 válečná daň až do Paříže. 

Z Paříže budete vypraveni zvláštním vlakem 
přes Německo až do vlasti za 48 hodin. 

Vymůžeme vám cestovní pas. 
Chcete-li zaslat peníze do vlasti pro vánoční 

|i^á.kirp, pospěšte si již nyní aby došly v čas. Náa 
kurs 1000 korun Čsl. za $13.75. 
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Cte?elan5 

ttrmi Company 
Newburgh Office. 

*436 BROADWAY A HARVARD .AVE. 
,Ptred Holuby ředitel cizineckého oddělení. 

Spekulant. 

"Ludvíčku, koho mál raději, 
mne anebo tatínka?" 

"To vám, maminko, 
až po Ježíšku." 

povím 

Při hostině. 

Dáma k svému sousedu: 
"Nevíte, co je to za ošklivého 
pána naproti?" 

Soused: "To jest můj bratr, 
milostivá." ? 

Dáma (zmatena): "£6h, 
• odpusťte, nepovšimla jsem si 
j té  podoby."  

Na výletě u Prahy. < 
' I 

"A mysli si, /.<; jsme v Kar
lových Varech.  Lesy  a vrchy  j  
jsou tady jako tam, drahota je 
tu taky —/f 

MAž na tu íazracnou teplou 
vodu, co rozdovádí žaludek.' 

"Jen počkej, až  si dáme skl§Í 
nici lhoteckého piva!" | 

Mezi dětmi. 
~ . i 

i **Heč, ittjr jláme kuchařku js. 
Písku!" 

"Tak ji jen tk-.ite pozor, aby 
e vám nerozs;. : ala." 

>ÁnonY NA K/VVAÍt i ;\INV 

Tiché trpitelky. 
' IDáli 
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POHODLNÝ DOMOV 
si můžete pomliti, když vaše úspory uložíte u 

SPOŘITELNÍ A PŮJČOVNÍ SPOLEČNOSTI 

T H E  F E D E R A L  
která Vám každého půl roku 
připíše 5% OrokO 

Vklady půjčuje na 6% jen na první hypotéky 
(mortgage). 

Úřadovna ? České Síni Sokol na Clark Ave. 
F. KOZLÍK, předseda. C. A. BE ÍČEK, tajemník. 
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Oznámení 5 proc.^slevy M .všech našich cenách. 

Doktoři Mehling & Westerfield 
1 .1 .-v --TKTK 

"V obchodě pre VAŠE ZDRAVÍ" 
2209 Ontario St. Jeden blok od tržnice, 
roh Huron Road. "U velkých hodin". 
ťJřprtní hodinv: denně od S de R hod., v neděli  9 do 12. 
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Ý «eb více—s pinou jistotou jest zaručeno cleve-
X landským Cechům při jejich uložení n 

•f The State Mortgage Investment Co 
v ••• clevelandské společnosti sestavené se schop-
^ ných místních obchodníků. Jest organisovaná 
%, pro půjčování peněz soukromým občanům na 
<|» první mortgage pro stavbu domů. 

Dílce po $100.00 každý mohou byti koupe
ny při splacení $10.00. Dva a půl rokli jest doba 
k splacení zbytku. 

Pište nám o prospekt a přesvěd
čte se o této bezpečný -a vyplácející 

se společnosti. 

MdoLc ženy a dospívající < 
tile a trjíCllvC choroby jaké Jtoa <ld&-
leni Jejích pohlaví. Takové obtíže oby-
Cejiiě chlttflujl se bolestná V zíxlfoh, V 
boku neb na «tr nich, v podbHSku, 
b.ilerjíra hlavy, střídavými pocity hor
ka & zimy a jinými pfízuaky. 

everuv 
Regulator 

ÍSevci*'9 Ji st tím pravým 
lékern ku od3tran>'ni ti.kových ne.-náii 
r, ku ?iápr,iví různýchtfcf-h nepravid' l* 
Dosti, Jíiaiž žony a dospívající dívkv 
bývají postiženy. Po T"i iu let jest 
zniiu a používán s n«jIopSírai výsled
ky. Op:itMe ;i joj od vašeho Jéliánxika. 
Výsiovnř' žádejte "Seferuv". Cea» 
fl .26 & 5 centů daň. 

ononouonoacncuoaoaottououcr 

1, 2. 3. 4 a r, gallonové velkosti. Nádoby tyto jsou kameuné a hodí 
'Jw ke každému účelu — rnohou býti uéinfyiy neprodyšnými když víka 
xaíejfíte voskem. , . J  

t LKVKI.AMJ BOTTi'K & CORK CO., 
-illí,1  K. 't. ulici*. roh Holivnr 

Zdraví jest bohatství. 
fcS Zdraví jest nedocenitelné tphatství a vážit si ho dovedou nejví- >V. 

ce ti, kteří jej byli ztratili. Nemoc je výsledkem nesprávného způ- ^ 
sobu životosprávy, Spatných zvyků. Jste nemocen, ubohý a napolo ^ 

1-
a napolo 

Jen živý?, I'rchá vám vaše životní energie tak, že nepovažujete žl-
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THE STATE MORTGÍ íj 
IT CO. VJ 

"Finančníci domovů" 

VÝCH. 9. UL. A PROSPECT 
Bangor Bid?. Prospect 3733 
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MED 
pravý z oranžových květů, hod 
nota zaručená. 1 lb. sklenice 
45c, plechovka 2Víi lb. $1.00, 
5 lb. $1.90, 10 lb. $3.60, 60 
lb. $20.00. 

J. HAFNER 
5806 Broadway, Clevelandf O. 
{TOTTO»O»OTTOIMANTTOAO«OTÍO«ORO 

vot za. hodný prožiti? Jste disgustov&n sá,m sebou, omrzel vft,s život 
n&sledkem účinku omylft, jichž Jste se v minulosti dopustil? Dovol-
te mi, abych vám vrátil energii a silu a učinil vaše slabé a neduživé 
télo opút zdravým jednoduchou methodou bez léků. Překvapí vás. 

Ať Je vaše nemoc jakákoliv, pomohu vám, Je-li vám pomoci, 
Nermuťte se proto, že snad jste již vňtmožné zkusili marní-. Jest je-
Stě nadčje a sice v mé léčební method*. Léčím všíchny následující 
nemoci osobni a v nejkratfím. možném čase: Dusnost, tanec sv. Vita, 
piles (bez nože), nemoci plic, srdce, žaludku, ledvin, nervosu, bolesti 
v zádech, holrní hlavy, kaPel, nezáživnost, hluchotu, mrtvici kterou-

koli část těla, tajné nemoci mužů a žen, chu-
dokrevnost, kožní nemoci, příllSnou tlouStku, 3^ 
přílišnou hubenoat, ztrátu mužství a víechny 
formy nervosy a chronických nemocí. 

Nenl-li zde vaáe nemoc uvedena, nerozpa- yj 
kujte se při jí ti ke mné na pora-lu. pončvadž iý 
vám mohu ulevitl. 1'orada jest zdarma. Na sta 
díkůvzdání a referencí mám pro vás k disposici. 

X-RAY PROHLÍDKA. 

Jas. M. Pivoňka, D. C. | 
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VAŠE MZD# 'a 
Vaše způsobilost k vý

dělku bude řnenší a po pří
padě přestane vůbec. Máte 
vše zařízeno tak, aby v těch
to dobách mohly se o Vás 
starati? Zda nikoli, počněte 
spořiti NYNÍ. Pouhý dollar 
může tvořiti začátek. 

THE BROADWAY 
SAVINGS & TRUST CO. 
RIIOADWAV ÍIOTI A ÝÍ'H. 55. THL. 

(Ranka kde ut*j«tc ct'lnccra.) 

Dr. chiropraktiky. 
Uccasnvuuý a reslrírovaný 41a 

rAko.iů iitfltu Ohio. 

5647 BROADWAY 
blíže E. 55. ul. 

ÚFadnl hodiny: od 9 do 12 hod. dopol., od 1 do 5 
hod. odpoL & od C do 8 hod. voCer. 

V neděli: od 9 do 12 hod. dopol. 
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Hlad! muži! Jste ob^tl ni jakých tajných xvyků, kt«fé Vlfcta M* 
řou vaSe r.adSenl, ctižádost a připravují vás o vaŘi životní sílu a 
energii? TLsíce mladých mužů trpí utajovanými hříchy a trpí, po-
nOvadž se stydí svéřiti se se svýnil nenriázemi svým přátelům, ne-
vřdouce. kam se mají ourátit, aby se jim dostalo sympatie a pomo-
cl. Konečně ponechávají vSe osudu, který však v poz<Kjží době uká 
že se býtl strašným pro ně. Jsou to tito mladí muži jimž chci pro- '£í 
rr.luviti ťo duSe a jim pomoci. Dejte ml příležitost učinit! z vaSeho 
sesláblého a nemocného těla opětně tělo zdravé jednoduchou me- ^ 
thodou léčení. 

•vf 

s 
pgwiwjPi 

a 

a íě 
3 

W *r' 

_2 ťal v>4 SK&m &*&£* 

Slyšeli jste zajisté hrát na harfu? Tato královská hud
ba, vložena v samohrací piano, je nedostižným výko
nem umělce. Přijďte poslechnouti tento podivuhodný 
nástroj. 

Abychom jej rozmnožili, ustanovíme klub z prvních 
SO členů, kteři se musí přihlásiti do 1S. listopadu, aby 

piano toto dostali za klubovní cenu a sice $535 s 20 válci a lavicí. 
To jest pouze pro SO prvních kupců. 
Nezapomeňte, že skutečná cena nástroie je$t $lGOO. Jest opatřen 

"Standard" mechanismem. 
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3653 FÚLTON RD. 
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