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OZNÁMEN! ÍE£K<*>SU VY
SLANECTVÍ VE WASH-

1NQTONÉ. 

* Podle zpráv došlých od pří
slušných úřadů v CSR. vrací se 
dosud část československých 
občanů s cizími pasy do vlasti. 

Vyslanectví upozorňuje, že 
jenom českoslov. zastup, úřady 
ve Sp. Státech jsou oprávněny 
vydávati cestovní listy česko
slovenským občanům, usedlým 
ve Spoj. Státech a že cestování 
českosl. občanů s cizími pasy 
jest spojeno nejen s daleko vět
šími výlohami, ale i s mnohý
mi nevýhodami. 

Konsulární poplatek za cizí 
pasy jest daleko vyšší než za 
pasy vydané čs. konsuláty (na 
př. třeba zapraviti za švédský 
pas $5.84, kdežto poplatek za 
čs. pas Činí pouze $1.50.) Cizí 
pasy třeba mimo to dáti vidová 
ti čs. zastup, úřadem, kdežto 
na čs. pasech čs. visa k cesto
vání do ČSR netřeba. 

Konečně nutno upozomiti, 
že cizí pasy budou na příště 
odňaty čs. občanům řs. pohra
ničními úřady. Naši občané 
tím ztrácejí na našich hrani
cích čas a musí si dáti vyhoto-
viti pas nový pro evef&» ná
vrat do Spoj. Států. 

Jest tedy nejen povinností, 
ale i v zájmu čsl. občanů, aby 
si opatřovali pouze čs. pasy. 
Pasy vydávají čs. konsuláty v 
New Yorku (31 E. 17th St.), 
v Chicagu (3743 \V. 26th St.) 
a v Pittsburghu, (250 — 5th 
'Ave.) Vyslanectví ve Wash
ingtonu vydává pasy pouze čs. 
občanům usedlým v District of 
Columbia. - * 

Vysl.^CSR. ve Washingtonu. 

"ROMANTICKÉ VRTOCHY." 

si i- 'ar 
Každý z účinkujících svým' 
dílem přispěl, aby souhra by
la hladká a aby obecenstvo 
mělo z této rozmarné veselohry J 
opravdový požitek. A že jej 
mělo, o tom svědčily časté vý
buchy smíchu a bouřlivý po
tlesk po každém jednání; Vý
borným byl p. F. Ledinský ja
ko zámožný statkář a majitel 
mlýna a jeho zajímavým pro
tějškem byla jeho choť, která 
si nemohla odpustiti, že je ro
zená šlechtična a provdala se 
za obyčejného občana — pí. 
Caltová. Opravdu krásně sehrá 
la svoji úlohu jejich dcery He
lenky, sl. A. Šroubová. S pl
ným pochopením podal svoji 
úlohu p. E. Jelínek jako ma
líř Škampa a p. Jos. Řezníček 
jako baron z Krameritzů také 
dobře se držel. Pan T. Pavlík 
jako Tomeš, čeledín a zahrad
ník u Loukoty, byl výtečné 
maskován a výborně se uplat
nil ve své úloze. Pěkně se vy
jímala sl. M. Šroubová v úlož
ce Kačenky, služky u Louko
ty. V menších úlohách sklep
níka a obuvníka Piskory, vy
stoupili pp. Jos. Jun a R. Pa-
rýzek. zvláště poslednější byl 
podařeným typem mistra u-
mění obuvnického. Návštěva 
nedělního představení byla ve
liká a jistě každý odcházel pl
ně spokojen a ochotníci Sdru
žení Českého Národního Domu 
zasluhují uznání za péčř, s ja
kou kus nastudoval a na jevi
ště uvedli. Divadlo řídil p. 
Tom. Pavlík, režii a maskování 
měl na starosti p. Frank Pa
vlík. Po představení, jak netře
ba ani uváděti, rozvířila se v 
síni taneční zábava, které ob
zvlášť mládež holdovala* 

PENSE PRO NOVINÁŘE. 

Sdružení Českého Národní
ho Doma zavděčilo se svým 
příznivcům uvedením na jevi
ště v Osadní síni P. Marie 
Lourdské, Menhardovy veselo
hry "Romantické vrtochy" vče
ra večer. Návštěva byla veliká, 
ačkoli v 5 hodin, kdy měl býti 
začátek, nebyl ^ síni skoro ni-1 
kdo. Začalo se hráti až o půl( 

sedmé a těm, kdož se asDofíj 
přibližně v ěaa.dosteváli, dlou-, 
hé čekánf zpříjemnila Viudba.j 
jež několikráte zahrála.»'před 
zahájením představení a ovšem 
též v meziaktí. Zdali však u ně
kterých návštěvníků vznikla 
poněkud mrzutěiší náTáda ná
sledkem toho dlouhého čekání, 
účinkující se přičinili, aby je 
uvedli V dobrý humor. Hra vy
kazovala dobré, svědomité na
studování a bedlivé zkoušky. 

Buenos Aires, 17. října. — V 
argentinském kongresu podá
na byla předloha k zákonu, v 
jehož důsledcích zřízen má bý 
ti fond, z něhož by se pense u-
dílely novinářům. Předloha do
poručuje, by vláda sama fond 
ten založila částí ve výši 500,-
000 pesos a dala mu tím počá
tek. Fond bude rozmnožován a 
udržován příspěvky, které si 
musí měsíčně platit novináři ve 
výši pěti procent z měsíčních 
platů jejich. Do fondu mají 
pak přispívati i jejich zaměst
navatelé a sice 1 procentem z 
měsíčního příjmu. Rozmnožo
ván bude pak i dary a odkazy, 
jakož i výtěžky z různých kon
certů a divadelních představe 
ní. Fond sám bude pod správou 
Press Klubu v Buenos Aires. O-
soby, jež byly žurnalisticky 

Ctěným hospodyňkám k laskavé 
pozornosti! 

Dovoluji si tímto oznámiti, že koupíte v mém 
íeznickém a uzenářském obchodě 

KA2D£ ÚTERÝ PRAVÉ ČESKÉ 
JATERNIČKY A JELlTKA 

Mám též domácí uzeniny a maso všeho druhu.z* 
velkoobchodní ceny. Přijďte se přesvědčit a okusit na
še jaterničky a vezměte s sebou nádobu na znameni
tou polévku jaternicovou, kterou Vám přidáme. 

Službovolaý 
— 7— §fc-Jí-5€HWARTZř 

3733 Croton Ave. 

DÍKŮVZDÁNI 
Vděčností pobádaná vzdávám tímto srdefiné díky 

všem milým sestrám 

Sboru Láska k Vlasti, č. 1, S. P. J. 
za poctu mně prokázanou uspořádáním milého mně uví
tání u příležitosti mého návratu z devátého sjezdu 
Jednoty Českých Dam. 

Zejména děkuji sestře riáměstfce, pí. Boženě Cvrko-
vé za blahopřejný projev v podání mně krásného dárku 
jménem všech sester sboru. Další díky nechť' přijmou 
sestry: Antonie Korecký, Marie Šimák a p. Frant. 
Třech za dovezení mně do síně spolkové, a vřelé díky 
projevuji sestrám Marii Mařík a Marii Cvrk za uprave
ní tabule. Buďte ujištěny, milé sestry, že pozornost vaše 
mně blažila a že se vynasnažím, abych se Vám odvdě-
čiti mohla. Vaše sesterská láska bude mně vždy v milé 
upomínce. — Vděčná MARIE TOMŠÍK. 

činnými po 25 roků a jsou při 
nejmenším 45 roků staré, obdr
ží z fondu tři procenta svého 
pravidelného platu, znásobená 
počtem služebních let. 

JAPONCI PROTI RUDÝM. 

Tokio, 17. října. — Japonci 
chtějí před spojence předstou-
piti s návrhem, v jehož důsled
cích zaraziti má se v Asii po
stup bolševismu. Zvláště prý 
to pak platiti má s ohledem na 
Severní Čínu. Ve smyslu tom 
zprávu podává Kokomin Shim-
rlun, orgán japonské militari-
stické strany. 

Lépe dáti kot-unill 

. "Má sestra Markétka má 
štěstí!" —-

"Jak to?" 
"Včera byla ve společnosti, 

kde si hráli na slepou bábu. 
Páni se zavázanýma očima 
chytali děvčata . .. Když někte 
rou lapili, měli na vybranou — 
dáti jí polibek nebo korunu, a 
Markétka přinesla domů čtyři 
cet korun." 
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POZOR! 
VZDĚLÁVACÍ ODBORY 
SOKOLSKÝCH JEDNOT 
v místě, jsou žádány určitě 
•e dostavit 

ve středu v 7:30 hod. 
večer 

do schůze, která se koná • 
síni Sokola Cleveland na 
Quincy ave. 

STAROSTA. 

Dr. J. J. SŮVA 
lékař a ranhojič 

QUINCY AV. roh E. 87. uL 
Telefony t 

Bell, Garfield 1933-J. 
/ Osy. Princeton 2087-j&» 

Poradní hodiny# 
Od 8 do 10 hodin rárió. 
Od 2 do 4 hodin odpoledni 
Od 7 do 8 hodin večer. 
V neděli od 10 do 12 h. ráno 

Obydlí 2877 Huntington R& 
Shaker Heights. 

Bell: Fairmcunt 90. 

NEJSRDEČNEJŠ1 BLAHOPŘÁNI K SŇATKU 
naší milé dceři a sestře 

«L MAY JÍŠOVÉ 
• p. CHAS. NEUMANEM 

v sobotu, dne Í0. října oddaným. 

O slyš, dcero, sestro, vroucí přání, 
jaké jen v srdci našem se nachází. 
Jako slunko, když pluje na nebes báni 
a v tichosti k spánku zachází, j 
tak plujte spolu v manželském stavtl 
kormidlo-jístě tiskněte v dlaň, 
y sejvětších bojích, v největším žalu, 
Velkého Vůde^ ruka Véa chraň. 

To Vám přeji 
ANNA J lSA,  matka;  sestry a bratr. 

ft 

—OZNAMOVÁNI VE "SVĚTU" PFTINAŠI ÚSPÉCH 

CHAS. J. VAVŘÍN A 
A D V O K Á T  

Úřadovna: v 

335 Society for Savings 
Obydlí: 4079 B. 71. Sl r 

PROČ TRPĚTI REVMATI-
SMEM A NEURALGIÍ? Po
užijte "Kajah Penetrating 
Oil", nejvétší odstraňovatel 
bolesti. Zkušební velikost 35c 
vyplacené. Kajah Chemical 
Co., 9722 Marah Ave., Cle
veland, Ohio. 

m t i M H i i i i m s n m n n  
DOMY, LOTY 

A FARMY 
koupíte nejlépe, navštívíte-li 

J. F. NejedlOc Co., 
nejstarší pozemkovou a pěji* 

ftťujícl českou firmu na 
Union Heights. 
F. J. Nejedlík, 

Hditel a veřejný notář. 
L. Tupý, zástupce. 

Ořadovna 11015 Union Af, 
Tel. Union 1261-R. ( 

bell: Broadway 258$* 1 
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Tito muži a ženy Vás vyzývají k hlasování dne 
2. listopadu pro daňovou odpomoc. 

My, podepsaní členové výboru pro da
ňovou odpomoc po dokonalém uváženi, přijí
máme a odporučujeme opatření pro daňo
vou odpomoc jež bude clevelandskému vo
ličstvu předloženo dne 2. listopadu. Dle na
šeho soudu bude to jediný způsob jak naše 
město zachrániti před bankrotem. 

Zevrubně jsme vyšetřili tyto otázky: 
Potřebuje naše město a školy více peněz? 
Mohou býti tyto peníze zaopatřeny jinou 

cestou nežli zdaněním? 
Co se stane, jestli že clevelandský lid ne

schválí navrhované zvýšení? 
V stručnosti naše zpráva zní: 

Přítomné městské příjmy jsou jen o málo 
větší na udržování hasičských a policejních 
departmentů a příjmy školní rady právě tak 
stačí na vydržování škol obecných. 

Městské příjmy ze všech pramenů r. 1920 
skončí schodkem neb rozpočet města dosa* 
huje skorém $6,000,000. 

Dokud nebude náprava povolena, musí si 
město, aby dostálo svým povinnostem buď 
vypůjčiti, z čehož by záhy také vyplynul ú-
padek aneb zrušiti25 důležitých oddělení,— 

včetně departmentu obrany proti nemocím, 
prohlídky potravin a mlékáren, městské ne
mocnice, opravy a osvětlování ulic, odvážení 
smetí a odpadků, veřejných sadů a hřišť. 

Dokud nebude náprava povolena, stane 
se nezbytným propustiti ze škol 1800 učitelů, 
zrušiti vyšší školy, večerní školy, mateřské 
zahrádky, třídy na volném vzduchu, školní 
zdravotní prohlídku, fysikální rukodílné vy
učování, normální školy, veřejná střediska, 
školy pro domácí vědy i školy letní. 

Každý občan by měl uznati, že jest jeho 
vlastní povinností k sobě samému, vůči rodi
ně i obci hlasovat! pro daňovou odpomoc 
Clevelandu a pro naše školství. 

Tak vypadá skutečnost i podmínky před 
kterými stojíme. Všechny tyto podniky bu
dou moci pokračovati a naše město i škol
ství zkvétati když hlasovati budete Vašim 
YES na všech daňových volebních lístkách. 
Znamená to pouhých $5.05 dodatečně na ka
ždých $1000 ocenění. 

Volte YES pětkráte pro daňovou odpo
moc. 

CHARLES EL ADAMS ; 
ORION ALEXANDER 
FLORENCE ALLEN ' 
ALFRED E. BENESCH 
M. F. BRAMLEÝ 
C. W. BRAND 
FRED H. CALEY 
LEYTON E. CARTER 
CLARENCE H. ICOLLINGS 
WILLIAM E. CONNORS 
THOMAS COUGHLIN 
G. A. COULTON 
W E. DANA 
N. L. DAUB* 
J. P. DRACH 
LINDA A. EASTMAN 

5 P FENN • 
THOMAS W. FLEMING 
DAVID K. FORD 
J. W. FRAZIER 
J. B. FREIBERGER 
C. D. FRIEBOLIN 
R. F. GOODNOW ' 
E. P. GREENE 
SALMON P. HALLE 
Mrs. C. A. HAMANN 
JOSEPH P. HARRIS 
P. W. HARVEY 
Mrs. JOHN S. HATHAWAY 
FREDERICK A. HENRY 
Mrs. J. R. HINCHCLIFFE 
EVA L. JAFFA 

rlCv* 3. H. KAVANAUGH 
C. H. LaBLOND 
WILLIAM G. LEE 
CARL LORENZ 
IDA P. McKEAN 
FRANK P. MEADÉ 
CHARLES W. MEARf 
Dr. A. B. MELDRUM 
D. E. MORGAN 
C J. NEAL 
J. R. NUTT 
JOHN G. OWENS 
A. G. PAINE 
JOHN W. REYNOLDS 
Dr. W. A. SCULLEN 
DELBERT J. SHATTUCK 

ALBERT E. SKEEL 
JAMES B. SMILEY 
ALLARD SMITH 
CHARLES B. SMITH 
F. W. STEFFEN 
RUTH STONE 
C. E. SULLIVAN 
O. P. VAN SWERINGEN 
E. B. THOMAS 
F . R . W A L K E R  
ALLEN S. WALTS 
LEO WEIDENTHAL 
Mrs. A. F. WESTGATE 
F. B. WILLIAMS 
RABBI LOUIS WOLSEY 
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