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PRACOVNÍ DOBY. 

Na okresním soudě bylo vče
ra zahájeno hnutí, aby zabrá
něno bylo donucování členů 
Hasičského departmentu pra-
covati přes stanovenou dobu o-
smihodinovou. Právnická fir-
Iha, zastupující hasiče E. C. A. 
€řeorge Schwan požaduje před
volání řiditele městské bezpeč-
losti A. B. Sprostého, jelikož 
fest vinen, že mužstvo, čekan 
Si, i někteří kapitáni, vyjma 

{taléhavých případů, byli nu
ceni pracovati přes stanovenou 
Jobu. 

vymáhán! propadlých 
SOUDNÍCH ZÁRUK. 

SYTÝ HLADOVÉMU NE
VĚŘÍ. 

Assistent okresního žalobce 
krajan A. W, Chaloupka včera 
oznámil, že vymáhání pochyb
ných propadlých záruk okres
ního soudu se potkává již s vý
sledkem neb za několik dní 
bude skolektováno za 6100 
dolarů, které byly již považo
vány za ztraceny. Ve vymáhá
ní všech těchto pohledávek bu
de pokračováno. Dle tvrzení p. 
Chaloupky obnáší tyto propa
dlé záruky na 300,000 dollarů. 

Jsoti mezi námi lidé, kteří 
odpírají přispěti na dobročin
né účele ve staré vlasti, při 
čemž si pomáhají různými vy
táčkami a nejapnými výmluva-! 
mi, kdyby prý to tam bylo tak| 
aneb onak a pod., jenom aby 
n e m u s i l i  n i č e h o  d á t i .  I n u ,  k d y - j  
bychom žili na měsíci, nebyli 
bychom na zemi... Za dneš
ního stavu nutno počítati s tě
mi poměry, které jsou — niko
li s tím, co by mělo nebo mo
hlo být! Hladový také nebude 
sníti o líbezné vůni pečeně a 
spokojí se, dostane-li aspoň 
kus tvrdého chleba, ab'y ukojil 
svůj hlad. Proto, kdo máš srd
ce na pravém místě a soucit s 
bližním, nedbej na výklady ta
kových kmotrů "Rozumců" a 
přispěj podle své možnosti k 
zmírnění bídy vdov a sirotků 
ve staré vlasti Přispějte na le
tošní jubilejní dar české Ame
riky k II. výročí samostatnosti 
Československé Republiky, 
který sbírá Čsl. Nár. Sdruže
ní v Americe se svými odboč
kami ! Nechť tato sbírka je co 
ne j větší! 

KURS ČESKOSL. KORUNY 

1 čsl. koruna je za cl.24—1.26 
1 něm marka cl.45—1.47 
1 rak. koruna c0.35—0.36 
1 jihosl. koruna c0.81—0.83 

Kurs platí jen při větších 
obnosech* 

ŠKOLA NA ZÁP. STRANĚ. 

PftISTÉHOVALECTVO V U-
PLYNULÉM ROCE. 

Washington, 19. října. Bě
hem uplynulého úředního roku 
skončivšího 30. června, Italové 
tvořili pětinu veškerého přistě-
hovalectva do této země, dle 
zprávy právě vydané přistěho-
valeckým úřadem. Z 430,001 
přistěhovalců bylo totiž 95,-
145 Italů. Přistěhovalectví z 
ostatních zemí bylo, jak násle
duje: Britická Severní Ameri
ka (Kanada), 90,025; Mexiko, 
52,361; Anglie, 27,871; Španěl 
sko, 18,921; Portugalsko, 15,-
472; Západní Indie, 13,809; 
Řecko, 11,981; Irsko, 9,591; 
Skotsko, 9,347; Francie,8,945; 
Japonsko, 9,432; Nizozemí, 
5,187; Belgie, 6,574; Norvéž-
sko, 4,445; Polsko, 4,813; Če
skoslovensko, 3,426; Švédsko, 
5,862; Švýcarsko, 3,785; Ture
cko, v Asii, 5,033; Jižní Ame
rika, 4,112 ; Dánsko, 3,137; Čí
na, 2,330. Počtem menším při
spěly Rumunsko, Bulharsko, 
Maďarsko, Jihoslovansko a 
Austrálie. Vstup nedovolen cel 
kem 11,795 cizincům a 2,762 
bylo jich deportováno již po 
delším pobytu v zemi. 

GARÁŽ 
postavíme fipině za 

$195.00 
velikosti 10 pí 16 stř. j 

THE O. S. GARAGE I 
BUILDING CO., 1 

488 E. 105 St., Cleveland, O. 
Stavitelé garaží všech rozmě
rů a vzorů. Poradíme vám, 
pakl! zavoláte Eddy 939Í;. 

B O N D Y  S V O B O D Y  
A VÁLEČNÉ SPOŘENKY 

Prodejte nyní — platíme nejvyiftl eeuf 
SI MOJÍ. koířnArntk, 

pokoj č. 21C Lenox HíUk 2 patro 
Použijte vytihovadl* 

Ofevřeno do 6 hciin večer 
Itoh B ul. I Euoltd Ave. 

Vor! SiiřPT Scwlnf Mnrtilr* Po 

Prodám neb 
vyměním 

vál dům, farmu nebo lot 

FR. MASAK 
3014 V?CH. 116. UL. 

Tel. Princt. 1145 W 

Když žízníte. * 
Když žízníte, váš jgýstent 

volá po vodě. Kam chodíte 
pro vodu? Ovšem tam, kde ji 
lze dodtati. A proto když váš 
tělesný system jest uondán, 
chuť k jídlu se nedostavuje a 
zažívání jest Spatné, co potře
bujete? Ovšem, že lék a to 
ten nejlepŠí jaký lze dostati a 
který jest dělán těmi, kteří1 

rozumí neduhům a nemocem. 
A kdo oni jsou? Ovsem, že lé
k a ř  a  l é k á r n í k .  T > r .  F o r m á n e k  j  
jest oboií a jeho Matadora a ; 
Hořké Víno jsou léky, které; 
on předpisoval mnoha tisícům 
pacientům po více než 30 let 
a toto má býti důkazem všem, 
k t e ř í  D o t ř e b u i í  p o m o c i  p ř í  z a - j  
žívání bv si obstarali Dr. For-i 
mánkv léky a nedělali žádné] 
experimenty n neznámými 
"také tak zvanými". Pamatuj*, 
te, že co potřebujete jsou Dr» 
Formánka Madaprora nebo Pr, 
Formánkq, Hořké Víno. Na 
n'odei ve všech dobrých oíbr 
chodech prodávajících léky 
neb vám budou zaslány přímo. 
nr. F. Formaneck Co., 133$ 
So. California Ave., Chicago. 
Til. 

DÍKUVZDANÍ. 
Vzdávám tírril.. -rdořné díky et. 

JEDNOTĚ Č. S. P. S. 
za správné mně vyplacení úmrtní podpory po mém 
zesnulém manžel? 

p. VÁC. HEJDUKOVI 
která mnií byla doručena důvěrníkem Velkořádu Stá* 

* tu Ohio p. J. F. Hejdukem v zastoupení též Hádů 
Přemy.sí, Č. 18, ku ^kterému můj drahý zesnulý při-

^foáležel. Jmenovanou dobročinnou Jednotu a uvede
ný Řád odporučují všem českým rodinám do přízně 
co nejvřeleji..Vděčná 

FRANTIŠKA HEJDUK, manželka. M 
-1 

JOSEF ŠINDELÁŘ 
plumhafiW Won traktor 

7101 UNION AVE. 
Vykonává vrchný práce do 

oboru toho qpadijfrf. 
Kavádí vyhřfv&ni voooo m 

parna 
RospoMy nm pofádánl. 

Obraťte nu mn# • důvěrou 
Union 11R9W 

T«l. Broadway 204R 

A. J. KALOUS 
PLUMBAft 

Obydlí v č. 4222 E. 124. ul. 
Vykonávám všechnu plumbař-
skou práci, vytápění horkou 
vodou, zavádění stok, plynu a 
vše co do oboru toho spadá. 

4410 BROADWAY 
Za práci ručín:* 

AAAA^lAAA^aA 

PODIVNÝ ZPŮSOB ZRA-
NÉNÍ. 

V domě č. 2403 Vega ave. S. 
W. měli uschovány od posled
ního džulaje zbylé a nevypále-
né ohněstroje. Náhodou nale
zla jednu prskavku 21etá dív
ka Dorothy Morseová a dle 
dětského zvyku počala na ne
známém předmětu hrýzti, tak 
že prskavka vybuchla dítěti 
přímo v ústech a způsobila tak 
děvčátku velice vážné zranění. 

Tito muži a ženy Vás vyzývají k hlasování dne 
2. listopadu pro daňovou odpomoc. 

Zaznamenáváme potěšitel
nou zprávu: Školství na západ
ní straně pozvednuto bude za
se na stupeň, na kterém se na
lézalo před nešikovným zasaže 
liím do stroje, kterému «e ne
rozumělo. Škola jest jako stroj 
-— řekněme jen hodinový — a 
vyndati z něho kolečko nelze 
bez porušení pravidelného 
chodu^ Zrušit jednu třídu snad
no se řekne, ale ty následky: 
přepiliěnHřkJ ^bylých, odmí
tání dětí, jež se; dtj škety^hlásí, 
pomíchání žactva pokročilého 
se žactvem pra vyšší stupeň je
ště nepřipraveným — to jsou 
jen malé ukázky porouchané
ho systému. Nejtrpčeji by se 
však vymstilo na naší budouc
nosti, na našich spolcích, na 
naší síně, poslati domů třeba 
jen jedno dítě, které chce cho-
diti do české školy. Kdo ví, 
jzda to není právě nejnadaněj-
feí a příští nejlepší náš pracov
ník? A pro nedostatek místa 
byla odmítnuta prý řada dítek! 

Tyto úvahy přivedly p. Jose
fa Valáška k rozhodnutí, že se 
nabídl Školnímu Odboru vyu-
čovati novou a to druhou třídu 
v sobotu od 11 hodin dopoled
ne do 1 hodiny odpoledne. 

Ztrátu svého času v závodě 
musí nahraditi ovšem jinak a 
jindy, ale uznání přece zaslu
huje ředitel závodu, že k tomu 
svolil. 

Nová třída druhá utvořena 
bude z pokročilejších žáků tří
dy první a z části žactva nyněj 
$í třídv druhé; zbytek tvořiti 

'"bude třídu třetí a čivrtá zxrsta-
ne jako bývalá léta. 

Upozorňujeme pp. rodiče na 
oznámku, neboť bude ještě ko
nán zápis příští neděli, dne 24. 
říina o 11. hod. dopolední do 
třídy první, při němž, jak dou
fáme, žádné osmileté dítě od
mítnuto nebude. 

Obětavost jednotlivců budiž 
pobídkou všem, aby k rozkvětu 
českého školství pracovali a ne 
snad z malicherných důvodů 
je poškozovali smyšlenkami, 
strašáky a odháněním těch, 
jimž budoucnost české národ
nosti na srdci leží. kteří však o 
ní více myslí než-li mluví. Pro
to neměl býti zrušen Školní 
Patronát, neb jen samostatné 
těleso může se plně věnovati 
účelu, z« kterým bylo utvoře-
HO# - .aňti / 

KRAJAN OKRADEN O 
$7,000. 

Baltimore, Md., 14. října. 
(Poštovní zpráva.) Krajan Ja
roslav Kalina z New Yorku o-
známil dnes v noci na ústřední 
policejní stanici loupež, jejíž 
obětí stal se sáhl v hotelu Ker-
nanově. Do jeho pokoje vstou
pili za ním dva ozbrojení mu
ži, kteří jej vyzvali, by jim vy
dal vše, co by mělo nějakou ce
nu a co by měl při sobě. Pro
hledali mu celý pokoj a našli 
$7,000 na hotovosti, kteréžto 
peníze on sám si ukryl v jedné 
ze zásuvek .u prádelníku. 

VELIKÝ VÝTĚŽEK BAZARU 
SVOBODY; >' 

Chicago, 18. října. Bpzar 
Svobody, pořádaný zde ve pro
spěch Čsl. legíonářů-invalidů, 
pozůstalých vdov a sirotků, se
tkal se s mnohem lepším vý
sledkem nežli bylo původně o-
Čekáváno. Počítalo se, že snad 
možno bude poslati do Česko
slovenska k onomu účeli mil
lion korun a zatím obnos ten 
byl již odeslán a jest naděje, 
že bude možno odeslati ještě 
půl millionu až celý čistý vý
těžek bude zjištěn. Dosud stá
le ještě docházejí milodary od 
spolků i jednotlivců. 

— Neopomeňte, že začátek 
div. představení "Psohlavci" 
bude přesně v 5 hod." a 30 mi* 
nut odpoledne v neděli, 24. 

inn v Čes. Nár. Síni. 

HEDVÁBNÉ PUNČOCHY 

lze nyní koupiti úžasně lacino. 
Zvláště pravé hedvábné dám
ské pučochy, které se prodá
valy od třech a půl do čtyřech 
a půl dollarů pár, jsou teď o 
dollar lacinější v střižních ob
chodech "u Koudelů", 4735 
Broadway a 4288 Warner Rd. 

Dámské punčochy z umělého 
hedvábí máme v prodeji od 
08c do $1.98 pár, ve všech ve
likostech a v rozmanitých 
barvách. 

CHAS. J. VAVŘINA 
A D V O K Á T  

Úřadovna: 
335 Society for Savinsrs 
Obydlí: 4079 E. 71. St. 

My, podepsaní členové výboru pro da
ňovou odpomoc po dokonalém uvážení, 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 navrhovaně 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 přijmy 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 bud' 
vypůjčitj, z čehož by záhy také vyplynul ú-
padek aneb zrušiti 25 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, ňormální 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 hlasovati 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, 

V 

Volte YES pětkráte pro daňovou odpo
moc. 

CHARLES~E SDAMS 
ORION ALEXANDER 
FLORENCE E. ALLEN 
ALFRED E. BENESCH 
M. F. BRAMLEY 
C. W. BRAND 
FRED H. CALEY 
LEYTON E. CARTER 
CLARENCE H. COLLINGS 
WILLIAM E. CONNORS 
THOMAS COUGHLIN 
G. A. COULTON 
W. E. DANA 
N. L. DAUBY 
Jí. P. DRACH 
LINDA A.« EASTMAN 

ŠTP . 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 

Mr». S. H. k&VANAUCH ^-ALBERTELSKEEL 
C. H. LaBLOND 
WILLIAM G. LEE 
CARL LORENZ 
IDA P. McKEAN 
FRANK P. MEADE 
CHARLES W. MEARS 
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 

JAMES B. SMILEY 
ALLARD SM'TH 
CHARLES B. SMITH 
F. W. STEFFEN 
RUTH STONE 
C. E. SULLIVAN 
O. P. VAN SWERINGEN 
E. B. THOMAS 
F. R. WALKER 
ALLEN S. WALTS 
LEO WEIDENTHAL 
Mrs. A. F. WESTGATE 
F. B. WILLIAMS 

DELBERT J. SHATTUCK RABBI LOUIS WOLSEY 


