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STRANA ŠESTÁ •ti—i 
"SVĚT" 

UPOZORNÉNÍl 
y j j • 

Kterýkoliv nen v roce nabí
zíme ct. obecenstvu nová na mo
li raci piana 
t9P * gumovými trubičkami 
za jenom $295 a k tomu při
dáme 25 válečku a' lavičku. 

Samohrací piana s mosazný
mi aneb aluminovými trubič
kami za $475 a výše. 

Naše ceny jsou vždycky Hej-
levnější v městě. Navštivte nás 
mínite-li koupit aneb ne a uvi
díte rozdíl. Dvacet šest rokft 
v obchodu v našem městě. 

Maresh Piano Co* 
3303 VÝCH. 55. ULICfc 

bl íže Broadway. 

Provodní zábavu 
— pořádá — 

The Old Kentucky 
•' Fishing & Outing 

Klub 
. V SOBOTU, 26. DUBNA 
v sokolovně na Wendell Ave. 

Vstupné 50c osoba. 
"Začátek v 7:30 hodin večer. 
Sokolský orchestr účinkuje. 

O vše bude postaráno. 

HÁJÍ MĚSTSKÉHO MANAGEl 
ftA HOPKINSE. 

Obchodní zástupce Rady sta 
vebních Řemesel Charles Smit  h  
bral včera v ochranu městské
ho managera Hopkinse a j eho  
administraci proti  kritice cho
vání se radnice proti uniové 
práci. "Nemám ničeho k namí
tání  proti jeho chování, neb 
kdykoli jsme k němu přišli, 

EX-MAYOR KOHLER SE KONEČNÉ 
PftlZNÁVÍ KE KUNMDATUftE. 
BUDS SE UCHÁZETI Q ÚŘAD 

GUVERNÉRA. 

Vyjednávání o sloučení bylo 
v proudu již po nějakou dobu 
a spojené ústavy by nesly jmé 
no Clevelandská universita, 
jak aspoň až dosud bylo navr
hováno. Také místo nebylo do
sud určeno, mluví se o části 
majetku J. D. Rockefellerova 

opatrným|SÍdliti dům dosti velký pro dva|Forest Hill neb Heights, kde Vlastním svým 
způsobem prohlásil bývalý malcet osob. Nikdy jsem do niče-lby zejména byla možnost I řoz 
yor Kohler, že se chystá kelho nevlezl slepě a nedozvím-li|šíření v budoucnu. 
kampani, jejímž cílem by bylolse do 30 dnů, jak si v Ohio 
jeho zvolení jako guveméralstojím, pak se o to nikdy ne-|STRACH PŘED RADIKALIS 

vždy nám vycházel vstříc s ve"|státu. Prohlášení obsahuje ar-lpokusím.'r V dalším vyprávění| MEM. 
ci samé "kdyby", ale vzdor ne-lzmínil se o pověsti, že hodlá 
určitostí jistě "poběží". Ikandidovati též na úřad okre 

"Nemám pochyby", že bvch|sního šerifa a stěžoval si, že 

likou ochotou, tak že nevíme 
nic, co bychom mu mohli vv-
týkati. Věříme, že se drží pe-

slibu daného při nastou-
šeřejšího banketu V Ob-

Jmohl býti zvolen, kdybych kanljest obtěžován různými úřado-hí lodní plašil S™JÍ ře 

poní úřadu., že se k uniové Pra|t|if]0Val. Není to strach předllovci v okresu, kteří se uchá-r1 
v

amfnc^£ Fannon 
bude chovati spravedlivě. Imožností, že bych mohl za vo-|zejí o jeho volební podporu. Iinzenyr € Sherman Service 

Jestliže povstaly nějaké spory|]eb propadnouti> co brání, 

vne 

Ipaue gu 
pravd ves-Nekonal 

různých odborech, ae o věci nerozšiřoval, 
ze by se snadno daly odstra-| J;f)U to j iné věd> 

niti přiměřeným způsobem." 
Smithova omluva P0Vf^a^a|děti, zda na podzim se objeví 

na kritiku činnosti Hopkinse,|v„ třetí strana. Jinou vě-
která byla uveřejněna v listu 

z Bostonu. V Americe jest prý 
Dále prohlásil, že by v pří-|25.000 placených agitátorů a 

padě guvernérské kandidatury! 611 radikálních časopisů, pů 
uxmh ci* nř-íi vp.I žádných předvoleb-lsobících mezi dělnictvem a po 

_  i A i _ f l n í c h  k a m p a n n í c h  ř e č í  t a k  j a k o l n o u k a  j í c í c h  k  n e p o k o j i ,  k d e ž t o  
nemluvil, když se ucházel o|páni zaměstnavatelé prý 

Do sirotčince sv. Vincenta, 
3315 Monroe ave. S. W., do
stavil se známý "kouzelník" 
Thurston, který se právě pro-
dukujje v Hanna divadle. Při
šel, jak mívá ve zvyku, aby po 
těšil svým uměním děti. opuš
těné, aneb aspoň zbavené hře
jivé lásky rodičů. Umělec vzal 
si za "medium" malého, as tří 
etého sirotka Edwarda Gar-

retta, jenž udiven pozoroval, 
jak Thurston kouzlí z klobou
ku různé věci, stuhy, králíky 
atd. Hoch dodal si kuráže a 
prosil "čaroděje", zda by mu 

klobouku nemohl vyčarovati 
tatínka a maminku 

mayorství, za kteréž jeho ne-|čeho nepodnikají, 
ni-

'zpra-sehnal 

ničivém. Tak čerpací stanicíLjes^ ^e ^ j moje žena jsmei 
řairmount byli zaměstnaný 11 Iprožili celý život v Clevelandě. 
unioví dělníci importovaní doKj.^me Z(je ce]ou fadu přátel a 
Clevelandu z Columbus, co^|p0ciťujem, že patříme mezi 
vsak spadá pry jen na vrub|nv j^ybych ^y] zvolen guver-

jeho nepřítomnosti v Clevelan-i"ya£ím největším uložením .ie 
du bylo jeho nepřátely využi-l výplatní listina, každé tři neb 
to k jeho zlehčování, 'zejména! čtyři roky vyplatíte obnos ro-
že mu bylo upíráno, že nikte-lvnající se ceně závodu a za-
rak městu nezahospodařil $1,-| řízení. Závody svoje pojišťuje-

kontraktora. Celá stížnost aleln£rem>znamenalo bytu odstě-l800,000, Podobně vyslovili soulte ,ale bez věrné a inteligent-
bvla hned pro unie příznivěLov.' iní' do Columbus a navazo-lstrast nad utraceným sloneml™ spolupráce zaměstnanců ne-
vvnzena.  vati nové přátelské styky a o-|Nemem. 

SOUKROMOU ZÁBÁVUL 
— pořádá -J— 

DUM. ODB. III. D.T.J. B. ENGELS 
», , | na ukončení divadelní sezony 

V SOBOTU, 26. DUBNA 
v zahradním pavilonu v České Síni Sokol na Clark Ave. 

Začátek přesně v 7:30 hod. večer. 
Hudba Sdružení Českých Hudebníků.,* 

? *ř 
! I j?vfcme srdečně příznivce našich divadel a eélmi řesko- X 

slovenskou veřejnost. Chutná večeře a řízné nápoje na vý-
I čepu. ZÁB. VÝBOR. 

1  S O U K R O M O U  Z Á B A V U  

IVOLA NA CIZÍ PROHIBIčNf|SPOJENÍ VYSOKÝCH SKOL.I 
PROVINILCE DEPORTACI. b 

Říjnovou instalací presiden-
Spolkový návladní Bernsteenlta Western Reserve university 

la okresní žalobce Stanton mlu-Jdr. Roberta E. Vinsona posunu-
vili včera před Ligou republi-|ty budou vpřed práce směřují-
kánských klubů v Hollendenjcí k soustředění osmi vzděla-
hotelu o vnitřních poměrech!vacích ústavu v jediný kom-
při vymáhání "suchá". Výsle-Iplex budov, ve velkou universi 
dek byl, že přijata byla reso-Jtu, jež by jgje mohla postaviti 
luce volající po omezení prá-lpo bok nejstarším a největším 
vomoci smírčích soudů a ma-luniversitám ve Spojených Stá-
vorů pokud týče se prohibič-Jtech. S hnutím současně bude 
nich přestupků. Resoluce před-lzahájena sbírková kampaň, 

má váš závod ceny ani šňupec. 
Stupeň sociálních rozporů me
zi zaměstnavatelem a zaměst 
nancem neobyčejně vzrostl. 
Vysoké mzdy ani dobročinnost 
tuto propast nepřeklene." 

pořádá na Ukončení sezony 

' Patronát Síně J. A Komenský 
• 1* SOBOTU, DNE 26. DUBNA 

ve své síni na vých. 131. ulici. 

ŽaÁátek v *7:8<j hodin večei». Sokolská hudba. 

Všechny krajany a příznivce uctivě zve Pořadatelstvo. 

KOUftOVA KOMISE A JEJÍ 
NÁČELNÍK. 

Městský manager Hopkins 
včeraVoznámil jmenování před
nosty nové komise pro odstra
nění. zbytečného. kouře, jež 
započne svoji činnost počát
kem května. Jmenován by 
Charley W. Donbush, hlavní 

ložena bude státní zákonodár-jkterá velkolepému podniku do|f^r°j,n^ ^enJr 
I 4  * • !/\m I LrA-Attn WJlflil VA 

ně. Rernsteen pronesl známélvínku přinést! má $20,000.000. 
iiž stížnosti na korupční ne-l Dle plánů dr. Vinsona mají 
pořádky, ale současně pravil,Ibýti spojeny s Western Reser-
že jsou hlavně cizinci zodpo-|ve universitou Case School of 
vědni za stálé porušování pro-1Applied Science, Clevelandský 
hibičních zákonů a proto měllučitelský ústav, škola umělec-
by býti navržen zákon, abylká. Umělecké museum, Histo-
podobní přestupnici byli deporlncké museum Western Reser
vováni. Dosavadní system po-|ve university, Lakeside nemoc 
kutování považuje za nedosta-|niCOt porodnice a nemocnice|Re koná v neděli, 27. dubna ve 

ler Co., který obdrží $3000 ro
čně 

Důležitá schůze 
Patronátu Siné J. iKomen 

. ský v Mt. Pleasatft 

DĚTSKÁ ÚSTA. 

VÝDĚLKY OLEJAftSKÝCH 
SPOLEČNOSTÍ. 

Ťhe Standard Oil Co. v Cali-
fornii vydělala dle zpráv do
šlých ze San Franciska za je-

)V 

STftEDA,, 23. DUBNA 1924. 

diný rok 1923 čistých $24,44$. 

- i,/ , ^ 

CLEVELAND CONCERT 
t " . ;  

METROPOLITAN 
OPERA 

(Mt Gittl.risnn třneráW 
Přímo od Metropolitní Opei|f, 

x New Yorku. * 
75-členný orchestr, 50-členTt^ 

balet a sbor o 100 hlasech. 
MĚSTSKÉ 

A U D I T O R I U M  
OB 28. BUBNA 

V n«nd. MM*'. » éteri •Ctrmon' vo 
dn ve řtvrlek 'Frtii^ť.f oátřk 

<íodHk«ov\ t sob. mlo. 'Kvmťo a Ja-
lh'* * r«I». v«^r *Tr»iilMdoBr\ ^...; 

J,'žívají se výhradrii *r,k 

Hartmanova piana. * ' 
SKDAPLA V I'ftKIH'ROPK.II I DR 

HKRN - IftíC HI RO> KD. 
$1.00, $1.50, $2.00, $?.5fc 

$3, $4, $5, $6, $7. ^ 

VŠICHNI UKLADATELÉ % 
V TOMTO ÚSTAVĚ OBDRŽÍ <> 

tečný, neb přistižený holinkář|(}étská. 
když zaplatí jedenáctkrát po 

kutu po $100, ještě nezaplatí 
tolik, jako by musel platit vý
čepní daně. "Trvalo to sto ro
ků. nežli zem bvla vysušena a 
r>otrvá to onětně sto roků, než 
se stane opětně "vlhkou", jest
li že se tak ale vůbec stane 

NA OSLAVU 25-LETÉHQ VÝROČÍ 
— pořádá — -

SBOR AUGUSTA OPIZOVÁ. č. 100 J.Č.D. 
a SBOR ŠÁRKA, č. 99 J. Ď. D. 

VELKOLEPOU TANEČNÍ ZÁBAVU 
V NEDĚLI, 27. DUBNA, 1924 

, v české Nár. Síni na Broadway. 
V stupně 50c a 35c osoba. — Začátek o 5 hod. odpoledne. 

SOKOLSKÁ HUDBA. 
Příjemné pobavení • občerstvení zaručuje 

POŘADATELSTVO. 

H I S T O R I C K É  D I V A D L O  
vejmi zajímavé a |>oučné drama že život&v z doby ' 

války pod názvem 

LEGIONÁŘOVA ZENA 
— sehraje — 

SLOVENSKÁ NÁRODNÍ SOKOL 
společně se SOKOLKAMI 

V NEDĚLI DNE 27. APRILA 
V CESKEJ SIENI SOKOL NA CLARK AVE. 

Vstupné osoba 50c. Začiatok o 6. hod. večer. 
Po divadle taneční zábava. 

Každého brata Slováka a Čecha uctivé zve 
Sokolský Záb. Výbor. 

UPOZORNĚNÍ! 
Všichni členové 

Lože Prokop Velký 
čís. 708, L O. O. F. 

pravil Bemsteen mezi jiným.|se tímto žádají, by se dostavili I 
do řádné schůze, která se koná| 

dnes, ve středu 23. dubna 
v 8 hodin večer. 

Připadá 105. výročí založení I 
naší Jednoty a tudíž schůzel 

2 hodiny odpoledne. Za pří
činou přístavby síně a jiného 
důležitého jednání, je nutno, 
aby všichni zástupci a členové 
se v plném počtu dostavili. 

A* HRABÁK, před. 
MARIE FlSER, taj. 

.51 
NA ÚSPORNÉ VKLADY 

a v době, kdy potřebují půjčky, ať již ke koupi 
neb postavení domova, bude o ně postaráno. 

/ 

NaŠe jmění nvní pres 

$6,350,000.00 
Včela 

Stavební a Výpůjční Spolek 
Hlavní úřadovna - -
P o b o č k a :  - - - - - -

- 5703 Broadway 
12715 Miles Ave. 
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NAŠE ZVLÁŠTNÍ CENY! 
PLOMBO VÁNÍ zlaté Můstková práce 

od 95c stříbrné $2.85 a výše 
* vzhůru porculánooé Korunky $2.95 a výše 

bílé Plotny $8.50 a výše 
Vyčistění zdarma s každou prací. —Bezplatné vyšetření. 

DR. £. J. GREENE 
ZUBNÍ LÉKAŘ 

2 patro Prospect Fourth Bldg. 
PROSPECT AVE., ROH E. 4th ST. 

Tel.: Main 6294 Úřední hodiny denně od 9. r. do 6 večer 

ÚMRTÍ DODAVATELE VÁ
NOČNÍCH STROMKU. 

Na Floridě zemřel Davfé A> 

splin, 15800 Detroit ave., jenžKat0 bude slavnostní s pobavě 
před 15 roky začal první ob-lnfm g občerstvením. 
chodnicky pěstovati vánoční] 

[stromky na svojí farmě v Do-
veru. Obchod pozvedl tak, že| 
loňského roku, kromě trhu cle-

Ivelandského zaslal do Chica-| 
ga, Cincinnati a Detroit 300 

| železničních nákladních vago
nu smrčků. Pohřeb konati se 

I bude z clevelandského jeho| 
domova. 

RADIO 
Ní 

F. Kft!2, taj. 

VE SLU2BĚ VOLEB-1 
PROPAGANDY., 

VÍTE KDE 
Vám vymění Vás 
upotřebený náby

tek a kamna za 
nový? 

U SEDLAČKO 
4816 BROADWAY, 

roh Czar Ave. 

ZANECHAVAME OBCHODU 
S. WALL PAPER ČO. 

V Y P R O D Á V Á M E  
celý sklad kMsných vzorvi% víecf% druhů nástěnných papírů. — Téz prvotřídní barvy $f.75 
gallon. — Podlahové laky $1.50 gallon. — Přiveďte s sebou Vaše přátele a sousedy. Ochot
né je obsloužíme, jak jsme vždy dělali po celou.dobu osmnáctiletého obchodováni 

U. S. WALL PAPER CO. 
3818 WOODLÁND AVENUE 

Dejte posor! — Vchod do našeho obchodu je nahoře. — 

:* * 

AtfftátH 4e prospěch zf$Váni| 
voličstva pro vydání bondů ve 

IvýSí $5,5OO;OÓ0 na novostavbu] 
okresního a municipálního sou
du prováděti bude městský ma
nager Hopkins pomocí radia. I 
První řeč pronese na stanici« D i 0*>00 I 

IThe Willard Storage Battery I * ©'• KrOftClWiiy <5ZoZ»| 
WTAM, odkud rozšířena budef 
po celém okresu. 

Projektovaná stavba byla 
i včera odporučena Radou uni
ových jednatelů a Distriktní 
radou tesařských unií. Zedná 

|nim odporučoval stavbu Grant 
a asistent okres-ního návladní-. -- * * \ * * I 
ho Hansen pronesl prostřednic I INfit pOZclCl&lll 8C pi*Ol 
t.vím stanice The Union Trustl*/* v#* J «. 
Co. WJAX taktéž odporučují-| * priJCKl© S 
ci řec do radia. 

u. r • OZNÁMENI UMRU 
V nezměrném žalu oznamujem všem přátelům a zi^ámym truchli

vou zprávu, že zemřela naie milovaná dcera a sestra, 

RUTH MARIE PRUSHA, 

Kde mají celé řady| 
krásného nábytku 

za ceny úžasně 
nízké. 

H 4 • pondělí, . dubna a 12. hod. v poledne v nemocnici Fajrmoilipt 
týdny trvající nemoci, v stáří 6 roků a 2 dni. ^ 

Pohřeb našeho miláčka bude konán ve čtvrtek 24. dubna o 2. hod. 
odp. z domu smutku č. 8714 Capitol Ave. na hřbitov Highland Park a bu
de vypraven pohrobníkem p. K. Horákem. Přátelé a známí jsou žádáni, 
by se pohřbu súčasthili. O tichou soustrast prosí >,T 

JOSEF A MARIE PRUSHA, roáře, 
WILLIAM, bratr, a ostatní přátelé. 
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