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* V v IRSKÝ PROBLÉM 
'Zdá se, že v posledním období celého- fyoje, trvajícího 

již řadu Ktolelí, zvít>ží rkone<'riě návrh, aby se Ií^lui doptalo 
aarao*právy "'po vzoru fluminif". Dominion Home :Rule, jež 
fkléne řořporv i mezi', stranami,-\losud odporujícími kazqé-
fnu střednímu řešení: sinníeinisty, kteří',trvají na požadavku 
á^iitosť&tné, Republiky' a ulsterskýtni, ;ktpH> řatim ani 
flýfět x) zrušeni uniťikace 3 Velkou Britanií,1 1 * <•, ,i 4'. • 
» . Aby se porozumělo sgráftič irskému, kopfíilktii^v Jeow^-
|ě jM.,'j?st. třeba znát jeho dlo^ho^ historii aspoň *v feáklád« 
alch rysech. . < < ; t « • . > . 
? Dějiny irské otázky počínají v druhé půli 12.. století za 
krále Jindřicha II.. který f=e pokusil poprvé 'dflbýti Irska. 
Anglické panství se ale dlouho omezilo jenom na hrabství 
východní a teprve v poé. 17. století zakotvilo pevné na ce
lém ostrove. Irsko se tenkrát stalo akutečiiou anj?!ickou kolo
nií. Pozemky irských vlastenců, kteří se bránili pod hrabě
tem Roux O'Neilem britské nadvládě, byly zkonfiskovány a 
řozdcleny vítězným vojenským vůdcům. Tehdy se začalo s ko-
lonisací Ulsteru anglickými vystéhovalci. R. 1641 Irové roztrp
čeni cizím panstvím sorKunisovali široce založené povstání, kte-
ré bylo však nemilosrdno 'potlačeno Cromwellcm. Opět bylo 
zkonfiskováno jmění těm, kdo* se súčastnřli vzpoury. Asi 
dva mil liony akru púd.v bylo rozdeleno GromweHovým vojá
kům. Od té doby irské dějiny se skládají z ustavičných revolt, 
jež v zápětí byly vždycky příkře potlačeny. Poslední se rozvi
nula v pravidelnou válku mezi národním vojskem irským a 
anglickým okupačním vojskom a policií. 

Jrská otázka není jenom otázkou náboženskou, jak se jdo-
»ud mylné často má zp to. Skládá se ze tří prdbléníů: igfrár-
itiho, náboženského a politického. 

Irsko dlouho bylo zemí jenom výhradně zemedělskou. Iro
vé proto nikdy nezapomněli Angličanům, že je zbavili půdy. 
lJo roku 1870 vlastnilo několik anglických statkářů skoro celou 
irskou půdu. Žili v Anglii a svoje statky pronajímali. Celý 
řetěz nájemců se vystřídal, než se půda dontala do nájmu ze
mědělci, jenž ji vzdělával. Každý nájemce vykořisťoval 

"" následujícího, jak nejvíce mohl a poslední byl nucen pracovat 
do ůpadu. než vydělal na nájem, aniž měl kdy naději, že se 
jtane vlastníkem. Tento systém způsobil takový úpadek země
dělství, že irsko bylo několikráte zachváceno hladem, jenž vy
hubil velké procento obyvatelstva. Poslední vypukl v ohrom-
'f vch rozměrech mezi léty 1845—47. Upozornil vládu anglickou 
Ba příčinu irského úpadku a vyšetřování, jež provedla komi
ce Devonova, mělo za následek první agrární zákon (Land 
Act). Druhý byl navržen ministrem Palmerstonem roku 1861), 

zůstal však, ac parlamentem přijat, mrtvou literou, .iako zá
kon první. Teprve Land Act z r. 1870 znamenal .pozoruhod 
nější pokrok. Jest to známý zákon tří F. Rolníku bylo jím 
zajištěno; nepřemístěné nájemné (Fair rent), výhody při 
koupi pozemků, jež vzdělával a spravedlivá kupní cena (Fřee 
sal«i) a stálé držení (Fixity of tenure). Nemohl býci vypuzen, 
kdykoli se vlastn'rku zlíbilo, když platil správně smluvenou 
nájemní cenu. Vláda věnovala na základě zákona Aahbour-
ncova 5 mil. liber steriinku na meiioraee v irsku.'Novou etapu 
znamenal Balfonruv Land Purchase Bill. Vláda dle něho měla 
poskvf nduti irským rol nrituni zátorni rfrT>ši kupní ceny— 
scemků, aby mohli ziskati půdu do1 vlastnictví. Tato zaloha 
měla být splacena v 41 letech. Dle tradicí anglického práva 
vpak vlastnictví takto získané nebylo úplné a teprve nová agi
tace a povstání v rou- 190.'! mely za následek zákop, jímž se 
odstraňoval tento nedostatek. Parlament tehdy povolil také 
100 mil. liber na zálohy rolníkům, jež "měly býti splaceny v 66 
letech. Takto agrární otázka byla, na'nejlepši eeptč ke koneč
né úpravě. ZůMala však posud palčivým problémem 11a seve
ru, v Ulsteru, kde angličtí majitelé půdy se příkře staví proti 
irakým požadavkům. 

Boj náboženský v irsku n^tóil «e od podobných bdjů v 
jiných zemích. Protáhl se však než jinde. Od zajedení 
reformace v Anglii "itěííové se snažili zavěsti novou víru i vc 
své kolonii Na konci 17. století král Jarnes zaručil irským ka
tolíkům svobodu svědomí, v p^rseKucích »e však pokračova-

moci Přes to, že byl většinou složen z protestantů, přece' byl 
smýšlení národního. R. 1872 povzbuzen příkladem americ
kým, prohlásil se neodvislým. Netrvalo však dlónhp a Jiří lil. 
omezil jeho moc jako dříve. Pod vlivem francouzské revoluce 
vzniklo roku 1798 nové irské povstání, jež však bylo zrovna 
tak bezvýsledné, jako předešlé. Proslulý Pitt pak pojal my
šlenku unifikace Anglie a Irska. R. 1801 unifikační zákon od
hlasoval irský parlament, irský národ však sjednocovacího zá
kona nikdy neuznal a posledních 80 let jest vyplněno bojem 
za zrušení unifikace. Již brzo po jejím provedení přišel O'Con-
nel s myšlenkou Home Rule, t. j. politické autonomie pro Ir
sko. Byla však zatlačena do pozadí akutní otázkou agrární a 
náboženskou. . , 

Teprve roku 1886 Gladstone navrhl. první Home Rule 
Bili. Dle ného Irsko vůbec nemělo .býti zastoupeno v anglic
kém parlamentu a mělo míti svůj vlastní sněm, jenž rozhodo
val o irských věcech. Dle projektu však zůstával podřízen 
říšskému parlamentu a nemohl čiňiti platných usnesení o zá
ležitostech, týkajících se koruny, armáidy, loďstva, plavby, 
smluv s cizími státy, války, mír«, měny, obchodu atd. Yýkon-
nou moc měl představovati místodržitel a tajná rada, jimž by
la podřízena i policie a soudy. Dolní sněmovna však návrh 
zákona zamítla a také voličstvo, k němuž se Gladstone odvo
lal, potvrdilo usnesení parlamentu. *-.•> 

K druhému vydání Home Rule dodlo T^oce 1893. ŤJávrh 
sc lišil značně od prvého. Irsko mělo dostati svůj sněm o dvou 
komorách. Ve Westmiflsteru mělo zůstat osmdesát irských 
poslanců, kteří véak neměli práva hlasovati ve věcech, týka
jících se Velké Britanie. Návrh přijala dolní sněmovpa, hpr-
ní jej však zamítla. ; 

Porážka unionistů ve vSecrtfétráých volbách r. 1906 pt>^ 
skytla Irčanům nových nadějí. Roku 1912 vláda Asquithova 
předložila sněmovně třetí homerulový zákon pro Irsko. Dle 
něho se mělo dostati Irům parlamentu o dvou komorách, t. j. 
senátě ař  dolní sněmovně. Britský parlament si však pone
chával nejvyšší zákonodárnou moc a Irčané v něm měli býti 
zastoupeni 42 poslanci. Výkonnou nioc měl v Irsku vykoná-
vati místodržitel a zvláštní ministerstvo. Obě sněmovny irské 
ťe mohly usnášeti o věcech irských, z-jejích pravomoci však 
byly. vyňaty zákony, tykající ^e války a míru, armády' atd, 
jako při první Home Rule. Návrh zákona přijali irští natio
nalists. plsterští unionisté však pod vedením Carsopovým se 
postavili proti nčipu 11a odpor ,a hrozili branným odbojem! 
Caraon ve sněmovně navrtil dodatek4,, aby Ulster byl z působ
nosti zákona vyňati Dodati$n však sněmovna zamítla' i 
ulster riti začali otevřeně sbírat i vojenské dobrovolníky a otfaw 
třovati'82 zbraně. Roku 19l:i návrh prošel třetím čtením ve sně
movně, horní sněmovna jej však velikou většinou zamítla. 
Přišel znovu do dolní sněmovny r. 1914 a to s klausulí, že ul-
sterská hrabství po šesti letech mohou hlasováním rozhod-
nouti, chtějí-li zůstat i nadále v oboru-působnosti zákona čili 
nikoliv. Horní sněmovna jej přijala pozměněný 13. července 
1914. Mezi dolní a horní sněmovnou nastal pak pro změny 
spor. Irsko bylo nanejvýš roztrpčeno. V tom nastala válka a 
příměří všech stran. Vůdce irských nacionalistú Redmond 
slíbil anglické sněmovně, že Irsko bude lokální. V roce 1916 
však vypukló známé povstání irské, jež vláda energicky po
tlačila; v Irsku na čas nastal klid, když Lloyd George umluvil 
p nacionalisty kompromis. Spor však vypukl v nové síle, když 
se jednalo o zavedení povinné vojenské služby v Irsku. Nacio-
nalisté stáli na tom, že odvody v Irsku může naříditi jenom 
irský parlament a 17. března 1917 opustil Redmond se 60 
svými přívrženci anglický parlament. Na konec bylo rozhod 
nuto, že homerulový zákon z roku 1914 má nastoupiti v plat' 
nost po podepsání poslední mírové smlouvy. « 

í 
Dnes však jsou okolnosti takové, že teilto zákon jest ab

solutně neupotřebitelný. Proto vláda podala před nedávnem v 
dolní sněmovně čtvrtý Home Rule Bili, jenž byl přijat ve cívou 
čteních. Zajišťuje svrchovanost parlamentu říšskému a upírá 
irskému zákonodárství rozhodování v oněch věcech, jak bylo 
zmíněno při prvé homeruli. Irsko dle něho má býti rozděleno 
ve dvě čáBti: severní, ulsterskou a jižní Irsko. Každá část má 
míti svou sněmovnu o jedné komoře. Aby zájmy, týkající se 
celého Irska, mohly býti uvedeny v soulad, zřídí se rada pro 
celé Irsko (All-Ireland Council), do níž vyšlou rovný počet 
zástupod oba parlamenty. Vláda doufá, že po čase se přece 
jenom oba irské tábory shodnou. Odtud předloha dává obě
ma parlamentům právo, aby svým usnesením mohli sjednotiti 
obě části, severní i jižní a místo všeirské rady zříditi všeirský 
parlament. Exekutivní moc zůstává králi, kterého zastupuje 
místodržitel. Irsko bude ve We^tminsteru zastoupeno 42 po
slanci. Obě irské části budou míti samostatnou finanční sprá
vu ;• každý parlament má míti právQ hlasovati o daních a dáv
kách; to se netýká cel. daně z příjmu a nepřímých dávek. Na 
uíšfiká vydání Irsko bude přispívali po dva roky od přijetí zá
kona 18 miliony liber. Příští příspěvek se stanoví dohodou. V 
obou obvodech bude zřízeti nejvyšší soud. Dle všeho však ani 
čtvrtá homerule nebude míti jiný osud než návrhy předešlé. 

Hledá se proto ještě jiné řešení. A tím bude pravděpo-
Cí-oUnt' Dominion Home Rule, samospráva po vzoru dominií. 
Mezi irskými nacionalisty umírněného směru našla tato my-
#eirka :-hodné--pBdy--a-iaké prote»fant£U-wuonir.té 
ska se k ní přiklonili. Poprvé ji vyslovil sir Horace Plunkett a 
provedení'její si vzal za úkol zvláštní irský, svaz (Irish Domi
nion League). Sir Monteaglc v posledním zasedání horní sně
movny ji navrhl jako Irish Dominion Bill. Hlavní rysy tohoto 
návrhu jsou; Irsko se prohlásí zákonem za dominii, v'n!ž se 
svolá ústavodárné národní shromáždění. To vypracuje novou 
ústavu pro jrsko, která'bude obi-ahovati určitá omezení, týka
jící se kdriiny, míru a války, sm^úv a obrany. Konstituce bude 
pak automaticky schválena králům.vPo provisorním schvále
ní ústavy národním shromážděním se sejdou zástupci šesti 
hrabství ulsterských ve zvláštní schůzi a mohou prosaditi 
svým usnesením vložení všech návrhů a dodatků, které jiní 
národní shromáždění zamítlo.1 Osne*ení mohou obsahovati i 
Hphié odloučení a rovnoprávnost pro Ulster. Podmínkou bu
de rien, že takova usnesení se budou tykali jenom šesti hrab
ství ulsterských a naj odm shromážděni po -nich • má právo 

ŠVEC MINISTREM. 

DHéšní "Cás" píle: COdstout 
plý ministr zásobování V. Jo-
hanis byl vyučeným obuvní
kem, jako dělník jal se s vel
kou horlivostí pracovati na vy
budování odborové organisace 
obuvnických pomocníků, sou
časně byl velmi činným v orga-
nisaci soc. dem. strany, byl 
zvolen za tuto stranu poslan
cem do někdejší říšské rady, 
po převratu vyslán svoji-strav
nou do Národního Shromáždě
ní a stal se konečně ministrem 
zásobování. Toto ministerstvo 
je za dnešních poměrů jedním 
z neiijevděčnějších. Ministr je 
stále obléhán žadateli, musí 
stále vyslýchati něsčetné stíž
nosti a přání a je neustále v^-
sazer^ nájezdům a útokům. To 
zažili do sytosti všichni jeho 
předchůdci a zažijí to všichni 
jeho nástupci. Ale mihistr Jo-
hanis bybkrom toho předmě
tem útoků, jichž terčem nestal 
se nikdo jiný z ministrů. Ter
čem útoků stal se pro své povo
lání, že se vyučil obuvnictví.— 
Podívejte se na toho Johanise. 
Vždyť jest to švec! Což pak 
takový švec může býti mini
strem? Svec ať zůstane šev
cem! Takovýip tonem, v lako
vých výrazech se mluvilo o mi
nistru Johanisovi. S potupou se 
mluvilo o jeho někdejším ře
mesle, ovšem jen za tím úče
lem, aby potupen byl ministr. 
Mluvili tak ne liclé nevzděla
ní, lidé neinteligentní, nýbrž 
právě naopak, v tomto tupení 
nejvíce si libovali lidé, jimž 
výšší £kolni vzdělání proklesti
lo cestu k vyššímu společenské
mu postavení. Tito lidé s opo
vržením vyslovovali se o ševci 
ministru a pohoršovali se, že o-
buvník může býti v haší repu
blice ministrem.. Inteligenti 
kteří takto hovořili, snad 
netušili, jaké bí tínv vydávají 
vysvědčení o své "inteligenci" 
a o svém "demokratismu". Ne-
kritisovali činnost ministra, ne
snažili se uvádéti doklady, že 
svěřené ministerstvo nevede 
správně — než jim stačilo, že 
byl vyučeným obuvníkem, že 
byl ševcem? Což vskutku jest 
švec špatným člověkem? Což 
povolání obuvníkovo zasluhuje 
opovrženi ? Lze mluviti o nem 
potupně, jako se mluvívá na 
př. o katovskéiji řemesle? 
Kdyí bylo po obecních vol
bách, pelou řadu lidí z vrstev, 
jež je zvána inteligence, bylo 
slyšeti pohrdavě mluviti o Čle
nech nově zvolených zastupi
telstev. Říkalo se: muže to být, 
aby v obci zasedal metař? Mů
že být starostou metař? — Li
dé. kteří s pohrdání ním 1 uvil i o 
ševci ministru, jsou nepochyb
né jedni a ti samí. Ve své sta
vovské domýšlivosti, ve svých 
kastovních předsudcích snižují 
práci, zaměstnání, řemeslo, ce
lý stav. Jest to charakteristic
ké pro myšlenkovou úroveň, v 
jaké žije ještě jedna, zajisté žc 
malá část našeho středního, 
vyššími školami prošlého ob-

'čanstvp. Náš prostý lid upustil 
již od posmívání se povolanífn 
a tato část obyvatelstva v sni 
žování tohoto druhu hledá 
zbraň proti politickému protiv
níku. Ze si tím r-ama zadává v 
očích všech soudných iFďi a z< 
tím bezděčně cítí v lidu dosti 
zakořeněnou nechuť a zášť 1 
středním vrstvám, jest ovšem 
samozřejmým důsledkem. J< 
to počínání, jež zasluhuje od 
souzení nejen z ohledu k sluš 
nému občanskému soužití, ale 
i se stanoviska demokratické
ho, na'kterém dnes budujeme 
celý sv$j novodobý'život atát 
ní. 

. J. J. SUVA 
lékař a ranhojič 

QUKNCY AV. roh E. 87. lil 
Telefony: 

Bell, Garfield 1933-J. 
Cuy. Princeton 2087-K# 

Poradní hodiny: 
Od 8 do 10 hodin rána. 
Od 2 do 4 hodin odpoledne* 
Od 7 do 8 hodin večer. 
V neděli od 10 do 12 h. ráno 

Obydlí 2877 Huntington Rd. 
Shaker Heights-

Bell ; Fairmcunt 9 

i H i i i i i i i i  M i i i i i i i i i i m  

JEDNEJTE NYNÍ! 
řáíríte-li barvit Váš dům neb 
vnitřek papírovat a vybarvit^ 
Dbraťte se s důvěrou na 

ROM. KRAWCOW 
2487 E. 86. nl. 

Rozpočty na požádání, pa fjr* 
měření a předložní vzorků • 

nástěnného papíru. t 
Za práci ručím. 

Garfield 3482-W. 

Vědecká methoda předpiso
vání čoček k pomoci zraku 

i úlevě očím. 

M. WEITZENHOF 
OPTOMETRIST 
l!í rokA v oliolioilě. 

5466 BROADWAY. 
Welter Bídy.., flolo pokoje SM. 

i'7řednl hodiny od 10 do 12 hod. dop. 
od 2 flo 3 odDol. a od 6 do 8 večer 

Zavieho ve Htřerlu a v ned&ll. 
Nebudfl-ll brejli potřeba, řekneme 

Vftm otevřeně. 
Oba telefony. — 

Dir. J. J, Bender 
Český zubní uEkaR, 

úřadovnou 
w čítle 5466 Broadway, 

Hodiny: 
Od 8ř$0 do 12 hod. dop. 

Od 1 do 7 hodin véíer. 
Telef onv: 

Union 657 K. 
Broadway 1131 J. 

m i n n * h m i • 

Mužům, 
kteří jsou 
nemocni! 

Lékařství a elektřina 
are spojeni 

Nezáleží na tom, komu se 
nepodařilo vás vyléčiti, chci 
pouze, abyste pháli ke mně 8 
poradili se se mnou, dříve než-

anj \ půjdete k jinému lékaři. 
Moje ceny jsou nízké. Nebe- ' 

ie-!i možno váa vyléčit:, řeknu 
vám ilmed. Učiním vám fy-
lovujfcí splátky. 'V.v, 

Léčení; všechny nemoci Ber-
/ovč, krevat, kožní, chřonické, 
a rftzfié nemoci mužské, dále 
nemoci ledvin a jiné s nimi spo 
lené neduhy, ztrátu paměti 
kaménky, (bez řezání), belá 
ky a vředy, zvětšené mandle, 
nádory, otravu krve, piětéle, 
'noumHtífflE a véechny mužaké 
temooi 

Doktor F. G. Leslie, 
§pccinii»t« na nervové, chroui 

clsé, krevní a ífořni nemoci. 
'Jřední hod. cd 9 do 8. V nedé-
' od 10 dop do 2 hod. odpol 
113 PROSPECT AVE. S. K. 

LAD. HEROLD 
proslulá 

česká lékárna 
5641 BROADWAY 
blíže Portage Ave. 

Lékařským předpisům 
věnuje ta největší po

zornost. Zkuste Herol
dův pliení halsám proti 
kašli a nastuzení. Léky 
zaručeny. Oba telefony 

mm 

K A L A L  
A  hc.iy výhradní opii!: » CIevr!atÍ« 

Praktický a ppolthlívu. 

Centfur; ždého 
Uraduje od 9 h. ráno tie 3 A. w#č. Ve středu f*n do tJ h. pví 
Í93'J Hroaflivay, C. IV. Síň. 

M I K E S  
¥ ÚPLNÉ ZÁSOBY 

diamantů, hodinek, 
stříbrného náčiní, 

broušeného skla aid. 

Ceny mírné. Veškeré 
zboží zaručeno. 

' Praktický klenotník 
a hodinář. 

4939 BROADWAY 1 

Če*ké Národní Síni~ 

Zdraví jest bohatství, i 
B. 
'š 

Zdrav! jest nedocenitelné bohatství a vá2!t si ho dovedou nejvl -
ce tl. kteří Jej byli xtratili. Nemoc Je výsledkem neepr&vného «pO-
snlm životosprávy, épatnýrh ssvykrt. Jste nemocen, ubohý a napolo 
jeti živý? Prchá vám vaře životni energie tak. že nepovažujete žl-
vnt za hodný prožiti? Jste illisgustov&n s4m sebou, omrzel vAs život 
nft.slcdkom uOinku omylů, jichž jste ce v minulosti dopustil? Dovol 
te ml, abych v5m vritil enerRll a sflu a uOinll vaŘe slabé a neduživá 
tC'lo opét zdravým jednoduchou methodou bez léků. Překvapí vds. 

Ať Je vaáe nemoc Jakákoliv, pomohu vám, je-li vám pomoci 
NVrm^t't" se "proto, že snad Jste Již všemožné zkusili marnř. Jest Je 
"f< nadéje a eice v mé léíební methodf. L.éčím všechny následujfí 1 
nemoci osobní a v nejkratštm možním řaae: PušnoBt, tanec bv. Vita. 
plies (bez nože), nemoci plic, srdce, žaludku, ledvin, nervosu, bolesti 
v zlt-kili 

H/dále. Teprve V r«ce 18!^) katolíci doslali právo isastávati' ú 
řa^ly a zasedati v- parlanieftté. Boj -tlím* nebyl skončen.- katolíci (-smiovu se -sejiti a poaméuiti nstavu pro zbylá1 hrabství, -jak se 
oťepřóli platili desátky ř)as  udržováni 'anglikánské drkve v uiu 'btrde zdáti zahodnu našledKem odloučeni lJstei*u.~ 
Irsku. Teprve GladKoue odloučil -církev-.od statní správy ireiké Není možno říci ureite, povecte-li i tento návrh k posiitív-
roku 1809 a zrušil Její privilegie a dávk\. Ocl té'doby teph'e p4mu řeée?»i. ^adéje však'tu je a bvit&ká vláda by se mu die 
se katolická enkev mohla volné v irsku v>vijfet. r vlého neoprrala»?^iQto*4í v aajmu ří|e je co néjiTchlejší oď-

Irsko feprávu syych vécí, ztratilo velmi záhy. Do roku ItfUO Btraiu ní koníliktii., jenž• V/-bd?iu'řes'-tif(ť atýkenou'pozornost i v 
rice eviwtovříl v TDnbliné parlament, ten však peměl • faktické sa^raničJ- . 

t hla\ v, kaŘol, nezftáivnost, hluchotu, mrtvici kterou 
koll cftst té la. tajné nemoci mužů a žen, chu
dokrevnost, kožní nemoci, přílišnou tlouštku, 
přílišnou hubenost, ztrátu mužství a vSechny 
formy nervosy a chronických nemoci. 

Nent-ll sde vaie nemoc uvedena, n<rozpa-
kujte s«j pťijíti ke mne na poradu, penévadž 
vám mohu uleviti. Porada jest sdarrna. Na sta 
díkůvzdáni a rotereucl mim pro vás k disposici. 

X-RAY PROHLÍDKA. 

lÚ 
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Jas. M. Pivoňka, D. C. | 
Dr. chiropraktiky. {Vt 

'Nové zdražení piva. Komise 
pro stanovení pivních cen 
schválila nové zvýšení. 6stup 
éové-pjvo má na příště stát i 
144 K (místo dosavadních 111: 
K), osmistupiio\é 212 K (mí 
sto-lííH K). V malénv bude sta
ti litr ti-Bt. piva- o K, 8-st. .5 kl 

180 hal. Litr plzeňského pivaj 
i bude dražší než ^ K, ' ! 

Ilceanovaný a rr^itmaný' ÍÍ<f 
ikMIicouA stflta Oblo. 

5647 BROADWAY 
'oližc E. 55. ul. 

CřednI hodiny: od 0 do 12 hod. dopoj., Od l do 5 
hod. odpol. a od $ do $ hod. večer. 

V nedéll: od 9 do 12 hod. dopol. 

U P O Z O R N Ě N I !  
Mlndf muži! Jsto obcLÍ učJitkSch tajných tvykfl, kteří* vftm bf-

řou vaíe riAd.^enl, > ctl:íťldost a připravuji vás o vaSi životní silu r\ 
i'iiergll? Tisíce mladývb mužů trpt utajovanými hříchů a trpí, po
něvadž se stydí svřřití se s? svými nesnázemi svým piátclum, ne-
vo.louco, kam se mají ouiátit, aby se jim dostalo sympatie h pomo
ci Koawňř ponechávají VSe osudu, který však v poadéjéí dobé ukl 
že se býti strážným pro nř. Jscu to tito mladí muil jimi chci pre 
iii'uvitt ťj duSe a jím pomoci. Dejte mi příležitost učinitl z vaSeho 
t s ttdUíCvníl*>o téla oj^Síuá zd.xví jíducduc^cu nso 
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