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V • 2ADAJÍ DEPORTKCI FIRPOVU. 
.Paříž, 24. července' — Deportace Luise Angela Firpa, ar

gentinského zápasníka, je požadována • new-yorskou občan
skou ligou "v Tsájmu čistého sportu a mravností". Firpp při
jel do Spojených Států s Blankou Lourdesovou, která byla za 
držena na Ellis Island a dnes bylo jí dovoleno vrátiti se na 
Kubu. Občanská liga je toho mínění, že s Firpepn mělo by 
byt* jednáno zrovna tak jako s jeho společnicí* A 

SMLOUVA AMERICKO 
fitfkurešť, 24. července. — Smlouva ú vydávání jžločin-

cft mezi Rumunskem a Spojenými Státy byt1a podepsána vče
ra zahraničním ministrem Ducou a vyslancem Jay-em. 

mezení neštěstí na silnicích a 
železničních křižovatkách. Spo 
ek tento byl založen na kon

ferenci svolané guvernérem á 
očekává se, že vstoupí do ně-
10 vdech osmdesát Sest klubů 
ve státě se 140,000 členy. V 
novém sdružení jsou zastoupe
ny též všechny železnice, au
tobusové společnosti a před
nostové různých odborů státní 
vlády, j 

1 j 111 11 '.'it1'" 
GOLDMANOVÁ & USADÍ 

V LONDÝNĚ. 

ZATČENI PRO PALICSTVf. 

Kansas *City, Mo., 24. čer
vence. — Louis Goldstein, bo
hatý pozemkový obchodník a 
Joe Lascoula byli zatčeni zde 
včera večer a žaloba pro palič 
sťvl a zabití na ně vznesena. 
Stalo se to po inkvestu koro-
nerovy poroty, jež vyšetřova
la explosi a oheň v jednom 
činžáku, v němž zahynulo pat 
náct osob. 

ZKOUŠKA PRO AUTOMO
BILISTY. 

Columbus, O., 24. červencí-e. 
Uplatnění nějakého zákona 
příštím sněmu vyžadujícího 
složení zkoušky pro řídtče au 
tomobilů a jich licensování 
bylo přédpovídáno dnes Fre 
dem S. Caleym, předsedou O-
hioského státního automobilo
vého sdružení, po sorganisová 
ní Ohioské associace pro za-

VOUČSTM ČESKÉHO PFTYOPU. 
Osvědčí-li se muž českého původu v úřadě, 

znamená to mravní zisk pro všechny Cechy v Ame
rice žijící. Nachází-li se v úřadě muž českého pů
vodu, znamená to, že v takovém úřadě se nachází 
činitel, jenž dokonale je obeznámen s poměry české 
části obyvatelstva neb okresu, a že občanstvo české
ho původu setká se vžď>j s porozuměním, aniž by 
tím úředník jakýmkoli způsobem porušoval jiné 
své povinnosti. Tyto věci jsou tak samozřejmé, že 
bylo by nošením dříví do lesa* kdybychom se jimi 
podrobně zabývali. 

A. B. Sprostý uchází se o republikánskou no
minaci pro úřad šerifa okresu Cuyahoga. Předvol
by konají te dne 12. srpna 1924. Sprostý je Ameri
čan jak jím má a musí býti každý americký občan, 
ale Sprostý je si také vědom svého českého původu 
a je na tento původ hrdý. Sprostý má také potřeb
nou způsobilost, pro tento nejdůležitější úřad veli
kého a důležitého okresu, v němž žije na tisíce lidí 
českého původu. 

Pokud jde o Spůsobltait, stačí řfeis É# Sprostý 
po šest roků byl řiditelejn bezpečnostního oddělení 
města Clevelandu a že ze svého postavení odešel s 
čistým štítem přes útoky nepřátel, kteří proti němu 
manévrovali prostředk.v různého druhu. 

Sprostý zná poměry i potřeby okresu Cuyaho
ga, Sprostý zná poměry i potřeby všech vrstev oby-
vatestva tojioto okresu, Sprostý zná potřeby če
ských lidí, v tomto okrese žijících. 

Předvolby konají se 12. srpna 1924! 
Jděte do jednoho muže k těmto 

předvolbám! 
Vyžádejte si republikánský hlaso

vací lístek! 
Odevzdejte svůj hlas pro kandi

daturu 

A. B. SPROSTÉHO! 
Kandidaturou i konečným zvolením A. B. 

Sprostýho získá celý okres Cuyahoga. 
Kandidaturou i konečným zvolením A. B. 

Sprostýho bude posíleno mravní postavení českého 
živlu tohoto okresu. 

Dne 12. srpna tedy k předvolbám a v předvo-
bách republikánských hlasujme pro 

A. B .  S P R O S T É H O  
Výbor občanů českého původu. 

OZNÁMENÍ ÚMRTÍ. 
S bolným srdcem oznamujem viem přátelům a 

známým truchlivou zprávu, že zemřel po delií nemoci 
nás milovaný manžel, otec, bratr, syn a švakr, 

p. JOSEF NEUBERT 
v dome číslo 3818 vých. 53. ul. ve čtvrtek 24. červen
ce v 10:30 hodin veéerw stáří 31 roků. 

Pocházel, s Kladna v Čechách a dlel v Americe 
roků. 

Pohřeb drahého zesnulého bude konán- v sobotu 
ve 3 hodiny odpoledne z pohrobnického ústavu Ant. 
Nosek a Synové, čís. 3282 vých. 55. ul. do krematoria 
v Collinwood, kde budou jeho tělesné pozůstatky spo-
pelněny. Přátelé a znátmí jsou žádáni, by se pohřbu 
súčastnili. Květiny se s díky odmítají. O tichou sou
strast prosí 

MARIE NEUBERT, manželka, 
JOSEFA, MARIE, ALŽBĚTA, dítky,'VÁCLAV NEU
BERT, bratr; otec, sestra a ivakrová v Cechách, a 
^statní přátelé. 

|y*'s-

Londýn, 24. července, -
Emma Goldmanová, pověstná 
anarčhistka, získala povolení 
ministestva vnitra k usazeni 
se v Anglii. Zpráva o tom se 
rozšířila dnes v dělnických 
kruzích zdejších. Goldmano 
vá 'byla deportoVúna vládou 
Spojených Států do Ruska, kde 
však doznala velikého zklamá 
ní a po svém odjezdu z oné ze 
mě napsala knihu, v níž po 
drobila zdrcující kritice belSe 
viky a jejich vládu. 

ROZVOD V RUSKU ZA & MI-
NUT A ZA $1.5% 

Moskva, 24. července. — So 
větské Rusku skýtá nyní li
dem, kteří chtějí být rychle a 
lacino rozvedeni, daleko vý
hodnější podmínky než která
koli jiná země. Ve smyslu no
vého zákona totiž, přejí-li ai 
obě strany rozvodu, možno to
hoto dosáhnoutí během 5 mi
nut a za pouhý poplatek $1.50. 
Jestliže však jedna strana se 
zdráhá přistoupiti na rozvod, 
případ musí předložen zvlášt
nímu soudu, jenž pak učiní 
rozhodnutí ve smyslu předlo 
ženého materiálu. 

RUSKÝ KNÍŽE VZAL SI AS-
TOHOVU DCERU. 

Londýn/ 24. červeňte. — 
Slečna Alice Astorova, dcera 
Lady Ribblesdaleové a zesnu
lého Johriá Ja^oba lAstora, se 
dnes provdala za knížete Ser 
gěje Platonoviče Obolenského. 
Je to potomek jednoho ze za 
kladatelů carského Ruska. O 
bolenský byl ženať již jednou 
před tím a jeho manželkou 
byla dcera Alexandra II. Ta
to vymohla si od něho rozvod 
v ř. 1923. V 

PERSHING SE VRACÍ. 

Cherbourg, 24. Července.-
Gen. John J. Pershing vyplul 
dnes do New Yorku na par
níku George Washington. Na
vštívil Francii hlavně za tím 
účelem, aby sebral materiál 
pro svoji knihu o světové vál
ce, na níž pracuje* 

KURSY CIZfCH MEN. 

fc.97% 
'0.00141/8 

6.00121/2 
1.181/a 

českoslov. koruna 
Rakouská korunaf 

Maďarská koruna 
Jihoslovanský dinar 

Ceny vyrozumívají se v cen
tech jen za větší obnosy na 
burse. V drobné výměně počí 
tán jest kurs vždy o nepatr
ný zlomek výše. v 

Honzíček v saloně. 
Náviteva: "Nu. Honzíčku, 

sel sem ke mně také a podal mně 
ví v 1 '» pekne ruku. 
"Já nesmím vstát** 
"Ale proč pak bys nesměl.*' 
"Abyste to .neuvil, je díra 

ve fotelu." iý ^ 

MONCRIEF OTOP. 
Když uvažujeme o zavedení o-

topu, jest důležitým věděti správ
nou velkost registrů, trubek i oto
pu a také umístění registrů a oto
pu, tak aby docíleno bylo správ
né cirkulace. 

Tyto informace se Vám ochot
ně poskytnou naprosto bezplatně. 
Telefonujte již dnes. 

The 
HENRY FUP™ ACE 

& FOUNDRY CO. 
3471 East 49th St. 
BROADWAY 4040 

HORKO, CHLAD, SVÉTLO, 
SUCHO A VLHKO PO-
lOBl NA POTRAVINY 

F., L. i. a i »«•, 
HOT4CO a otilad, světlo a vy

sychání působí škodlivě na po 
traviny a zvláště jsou to po
traviny toho dTuhu, jež obsa
hují kvasnicové bakterie.  

Mnohé druhy ovoce dozrá
vají i při normální teplotě 
cbytnych místnostech tak ry
chle, že záhy pfejdou do sta
vu přezralého a znenáhla 
hnilobného. Ořechy a jiné plo 
dy toho druhu ztuchnou zá\hy, 
když jsou y teplé místnosti, 
než aby měly býti chovány 
chladu. Na druhé straně zase 
chlad větší některé potraviny 
pokazí tak, že ztrácejí na chu 
ti. Na příklad brambory zmr 
zlé mají volatou ,m ;naslád 
lou chuť. 

Světlo tak4 urychluje uzrá
ní některeho ovoce a některé
ho druhu zelenin. Krabicové 
zboží na příklad udržuje svo 
ji původní bfrvu, ježto bylo 
chráněno před světlem. Oleje 
a tttky některé, jichž se uži 
vá k jídlu, bývají snadno dot 
čeny teplem i světlem. 

Když je mnoho vzduchu 
čerstvého kolem potravin ně 
kterých a vzdych je suchý, vy
čerpává jaksi vlhkost, která 
je na příklad salátu nutná 
salát uvadne. Naproti tomu za 
se vlhkost na koláčky cukrové 
půaabí nepříznivě. Změny po
časí jsou příčinou poškození 
-některých druhů potravin ; 
doporučuje se hospodyním, a 
by užívaly neprodyšných vo
skovaných obalu papírových 

úsilí pro odtržení Němců od státu 
československého. Dodal: MNá-
ežíme pospolu, každé odcfélettí je 

nemožno. Nejsme žádní irreden-
tisté". Senátor dr. Mayer-Hart-
ing varoval před nadějemi v Ně
mecko, ujišťoval, že věří v trva-
ost základu republiky a připojil 

se k projevu dr. Spiny. — Cheb
ský orgán německých radikálu o-
tiskuje osvědčení tato, připojuje 
pouze i "Pfui Teufel#* * 

ni 

Šestkrát otcem, anii o tom vě
děl. 

, V Paříži došlo nyní k zá
bavnému procesu. Byl zahá
jen o>bčanem jménem Paquet 
jenž mi naléhavý zájem na 
tom, aby se zbavil odia šestiná 
sobného otcovství. Ode dne 1 
ledtna 1912, kdy jej jeho man 
Želka opustita**«ke8lyáel o 
zhola ničeho. Když konečně 
červnu 1923 zahájil proces 
rozvod pro zlovolné opuštěni 
dověděl se k svému bezměrné 
mu úžasu, že mu jeho manžc: 
ka porodila pět dítek. Proto ža 
lobu za rozvod doplnil dodat 
kom, aby byl zbaven povinno 
sti otcovské. Sotva že bylo za 
vedeno soudní řízení dala pa 
ní Paquetová život šestému di 
těti. Ani o něm nechtěl pan 
manžel ničeho věděti. Soud roz 
sudek prozatni odročil. 

Svízele s mikádem 
Z Paříže se oznamuje, tato 

originelní zajímavost: "Dámy 
s chlapeckým útesem se žáds 
jí, aby nesnímaly klobouků!' 
Tuto výzvu lze čisti na plak; 
tu, který dalo vyvěsiti ředitel 
ství jednoho divadla. Ředitel 
štvi prohlašuje, že přiléhavý 
účes nikomu nevadí, avšak 
mnohých dam se po sejmuti 
klobouku zvlněné vlasy nafouk 
nou jako balon a divákům se 
dícím za nimi úplně zatarasí 
výhlad, 

IWHIIH* #ími 
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za 

Židé chtějí uzpani židovského 
jazyka za úřední. — Jak ozna 
muje "Agencya Wschodnia", 2i 
dovské kolo v polském sněmu 
senátě podalo ministrovi vnitra 
memorandum, aby při nastávají 
cím jednání o úředním jazyku ve 
východních polských krajích ve 
dle ukrajinštiny a běloruštiny 
úřední byl považován také jazyk 
židovský. ? 

Co je "Pfui Teufel!" Kodaň 
ský "Folitiken" uveřejňuje roz 
mluvy s některými německými po 
slanci a senátory našimi. Sociál 
demokrat dr. Holitscher prohlásil 
že určité jazykové hranice jsou 
neuskutečnitelný a že odluka ně 
meckého území jazykového je 
důvodů hospodářských nemožná 
Proto upustila němfecká strana so-
ciálně-demokratická od požadav 
ku po samosprávě. Poslanec dr 
Spina projevil ochotu Němců, ží 
ti v tomto státě a pro něj praco
vat, a vyslovil se proti každému 

Přiznal se již k sedmi vraždám 
• Pošt. zpráva. Z Hanoveru, 4 

července. Obchodník Haarmann 
zatčený před několika dny, do 
znal se k 7 vraždám. Policejním 
vyšetřováním bylo však, podle čá 
stí oděvu, nalezených v jeho by 
tě zjištěno, že se jeho obětmi sta 
lo ještě 5 jiných pohřešovaných 
mladíků. Haarmann byl již i 
roce 1919 v podezření, že zavra 
ždil 2 mladíky, s nimiž byl v< 
zločinném styku; tehdy, bylo však 
trestní řízení zastaveno, jelikož 
při prohlídkách nebylo docíleno 
positivních výsledku. 

Výměna. — Když raktttr&á 
aitaáda za vedení generála Po 
tiorka vnikla do Srbska, byla za
jata celá vojenská česká kapela. 
Dopravena byvši do Nise, bavi
la tam svými koncerty městské o-
byvatelstvo. Ale za nedlouho vy
brala si zle řádící epidemie prv 
ního klarinetistu. Nastalou me 
žeru v hudebním sboru nemile 

lítostí nesli srbští posluchači 
Aby nepřišli o hudební požitek 
který se jim tolik zalíbil, telegra 
fovali do Vídně: "Pošlete nám 
jednoho českého klarinetistu. Ná 
hradou vyměníme vám za něho 
pět zajatých rakouských generá 
lů." 

se 

Stěhování židů z Polska do 
Palestiny 

* . • 

"Agencja WcchodiuV' ozna 
muje, že tyto dny v noci odjí 
ždělo dQ Palestiny 150 židů 
Jejich spoluvěrci dostavili 
v počtu několika tisíc na nádr 
ží, a připravili, odjíždějícím 
slaynpstrtf rozloučení. Jenom 
perotvní lístky koupilo si 5000 
židů a spousta účastníků jel 
s odjíždějícím vlakem do ne. 
bližších stanic. Vasron, kterým 
emigranti do Palestiny odjížd 
li byl ověnčen, líbán a zpívá 
ny před ním náboženské pLs 
ni. ""v 

O ÚČESU. 

Má míti žena dlouhé, či krátk 
vlasy? Tato otázka v dámském 
světě je po několik let nerozřeše 
na a sporná. 

V Goncourtovfc "Garconce" 
jež nedávno vyšla, rozhorluje se 
spisovatel — snad ne neprávem 
— na tento pochybný vkus ženské 
emancipace. Vzpomíná na dáv 
nou událost Samsonovu, jejž Da 
lila tím, že mu ustřihla vlasy, při 
pravila o mužnost. Jaká tedy e 
mancipace v krátkých vlasech? 

— De gustibus non est dispu 
tandum. — Zena však jistě vy 
hlíží něžněji a krásněji s touto 
svou nezkrácenou, přirozenou 
zdobou. Představte si ostříhanou 
Elsu, Loreley, dovede si předsta 
viti vůbec nějakou krátkovlasou 
hrdinku? Ale přišla nová doba 
přijdou nové hrdinky f Směr pro 
a proti opírá se o tyto důvody: 

Pro: Krátké vlasy jsou prak 
tičtější, hygieničtější, sportovnější 

Proti: Dlouhé vlasy jsou ele 
gantnější a tradičnější. 

Ve Spojených Státech pojaly 

ni 

Table* 
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Liquid 
Sold Everywhere 
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částí světa v cizí měně,neb 
t'ks •vil  

; MÍ 
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Kd yz chcete, aby Vaše peníze byly vyplaceny £a 

48 hodiivv.Ptaze, přijďte k nám. _ 

Telegrafický jen o SOc víc 
Lodní lístky do Evropy i zpět na všechny směry 

Affídavity, visa, pojištěni zavazadel atd. 
obstaráme sami. 

Obrátte se ná hás, když chcete havstíviti stfcťóti 
-' • * vla3fc -«* Naše výprava je výborná^ * ' 

C  D I D  A  I n t e r n a t i o n a l  
wrlílM Express Co. 

2207 Ontario Str^ Cleveland, Q. 

ženy otázku, nad níž se u nás od
kazuje ke vkusu, velmi vážně, 
rozdvojily se ve dva tábory a ve
šly v opravdovou putku. Dvě zná
mé filmové hvězdy, proslulé ostří
hanými vlašy, rozhodly se, že si 
je nechají opět narusti. Tyto dvě 
revolucionářky jsou Helena Chad-
wick a Claire Windsor. — Kaž
dý ví, jak působí filmové umělky
ně na modu. 

A proti tomu? Přednosta jed
noho právního úřadu v Ohiu na
řídil všem úřednicím, aby se daly 
ostříhat. Důvody tohoto nepříte
le ženské okrasy opírají se jen o 
hygienu. Praví: "Každý vlas je 
pln škodlivých zárodků, čím je 
delší, čím jsou zárodky četnější. 

Jisté feministky, přispěchavší 
na pomoc, dokonce tvrdí, že ciga
reta a krátké vlasy jsou neibezpeč 
nější známkou emancipace* 

Tak se baví svět. 

Dnešní způsobilost. ' 

"Nechápu, jak mohl sousedův 
Richard stát se vyšším konsulár-
ním ouřadou, ač k tomu neměl 
nejmenší způsobilosti?" 

"Jak pak ne?' Učil se paaír 
ství a tak do pasového oddělení 
dnes padne znamenitě. 

V dámské odéonL 

"Tohle je báječný model! V 
těhle šatech každá žeoa o 10 let 
omládne —" 

"A každý muž při spatření ú-
čtu o 15 let zestárne." 

? Mudrlantka. 

"Muž, klame-li žef^t;<bývárpej-
něžnější." čte paní iCropácková 
v románě,"a uvažuje: "No tak 
teda, to mňěhiůj starý neklame!" 

ZVLÁŠTNOSTI  
M SOBOTU. 

Telecí tóiaso, zvláštní 
ceny. 

Vepřové (chops) 27c 
Kkopová kýta .. .30c 

DOMÁCÍ UZENI-
NY, VÝBORNÉ JÁ 
KOSTI VŽDY U 
NÁS K DOSTÁNI. 

^Přťsvťdčte se o kvn*# 
' litě našeho zboží. 

KEBULE S KOUŘÍM 
3304 VÝCH. 49. UL. 

Broadway-58th 
Street Market 

PROTI VLNÁRNÁM. 

Otevřeno denně od 7 hodin ráno do 6 večer. 
, V sobotu od 7 hodin ráno do 10 hodin večer. 

SOBOTNÍ ZVLÁŠTNOSTI, 26. ČERVENCE, 
HOVÉZl NA DUŠENÍ, príma, libra sa 12V2c 

* Na všech řeznických stáncích. ' 
)V E J C E , čerstvá, tucet 32c 

Na všech máslařských stáncích. 
C U K R ,  č i s t ě  t ř t i n o v ý ,  v  p l á t .  p y t l í c h  2 5  I b  $ 1 . 8 5  
K Á V A ,  ( n £ e  3 8 c  h o d . )  l i b r a  z a  3 3 c  
MÝDLO FELS NAPHTA, 10 kusů za 51c 
TRI—W MLÉKO, velké plechovky 3 za 25c 
MÝDLO ÚftEZ. KIRK'S FLAKE 2 velké balíčky 49c 

(Velký balíček ZDARMA) 
Weinerovy grocerni stánky 1-2-3-4-5-6 

RAJSKÁ JABLÍČKA, čerstvá, libra za 10c 
CITRON?),, tucet 20c 

Riní stánky 21-22-23-24. 
VÝLETNÍ ZVLÁŠTNOSTI — všeho druhu lahůdky. 
OLIVY — kvart 50c 

Stánky pí. Koukolové 76-77 a 86-87 
.LOAF CAKE 23c 

Royal Baking Co. stánky 29-30-31 

B IEHMMŮ - BEPFTOVÉ MUSO 
A VÝROBKY PAVELKA BROS CO. 

a 
STÁNKY—78. —79. 


