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NA 2 MĚSTSKÉ RADY. 

BROADWAY. Východní 131 ulici přepadne 
I hasičská statAÍce, 

ZA SRÁŽKY AUTA S Členové městské rady sešlí 
PŘEDMĚSTSKOU KA •.se po letních prázdninách vče-
ROU DVA MU2l T£2- ra prvně a městský právník 
CE ZRANĚNI. 

NEJVÉTŠí ČINŽÁK V MÉ-
STĚ. 

336 bytů v třinácipaťrovém do
mě na Euclid Ave. 

Městský úřad povolil včera 
stavbu* největšího činžovního 

při té příležitosti požádán byl) domu v Clevelandě, kterážto 

Dnes časně ráno, krátce 
před jednou hodinou na rohu 
Douse Ave a Broadway srazilo 
.«e velké c^stíwní auto s před
městskou A. B. C. károu a dva|™a n o v a» domácím pánům, kte-
muži byli za nehody té vážně ri majetek svůj málo opravu-

councilmanem Sulzmanem, a-
by věnoval náležitou pozor
nost otázce levnějších bytů, 
jichž je v Clevelandě značný 
nedostatek. Dl 3 názoru Sulz-

poraném. Jsou to: Slletý Ed. 
Herman, 2519 Woodbridge A-
ve a 341etý Karel Pr?isel, .*5078 
záp. 25. ul. Oba nacházejí se 
přítomně v nemocnici sv. Ale-
xise. Herman má proraženou 
bbku a nevydrží. Preisel po
raněn je v zádech a na lebce 
bolestně sic, leč nikoli smrtel
ně. U řídítka neblahého ífuta 
byl Herman, jen žehtěl z Dou
ša Ave. na Broadway zabočit 
v okamžiku, kdy těžká akron-
ská kúra k dolengímu městu 
se řítila. Motorák učinil sice 
pokus, v kritické době let ká
ry zmírnit, pokus ten však se 
nezdařil a ztroskotání auta. a 
poranění obou mužů následo
valo. Neštěstí přihodilo se blíž 
lokálu p. Václava L^chnýře na 
Broadway, kde trosky dotčené 
ho auta povalují se dosud. 

ÍWŠS] ( til !\N ss; 
TŘETÍ TRŽNÍ ZPRÁVA. 

Okresní potravní komise vy
dala včera třetí cenník život
ních nutností. Dle tržních těch 
cen konsum?tni za kupování v 
malém neměli by platit víc jak 
G2 až 64c za libru másla v ku
su, za Prints máslo 63 až 65c, 
čerstvá vajíčka Glk tucet, star 
ší 55c tucet, York sýr 40 až 

jí a jimž daně nej:-ou rQzmno 
/ovány, nemělo by být dovo
leno zvyšovati nájem a měst
ské, ladem ležící pozemky mě 
'y by býti najímány stavitelům 
kteří by na nich činžáky zbu
dovali. Rovněž staré činžáky, 
městem .vlastněné, mají být pří 
padnedopraveny a k obývání 
přizpůsobeny. Sulzman též žá 
dá, aby prázdné loty v přelid
něných čtvrtích nesměly k vůli 
spekulaci lež?t ladem a práv
ník Fitzgerald má tudíž prostu 
dovát zákony a radě posléze 
navrhnout, co třeba vůči po
dobným spekulantům městem 
podniknouti. Rovněž loty, ná
sledkem nezaplacení pozemko 
vé daně městem dočasně vlast
něné měly by býti budovami o-
patřeny. 

Radní Towne3 navrhuje stav 
bu městských ledáren, o kte
rémžto návrhu má uvažovati 
y. vlastní tříčbnný výbor. 

Radní Damm sděluje, že te
lefonické spol ečnosti po urovná 
ní stávky operátorek nechtějí 
některé své zřízenc? zpět do 
práce přijmout a městská ad
ministrace nechť prý u vlády 
si postěžuje. 

Včera povoleno $200.000 na 
stavbu dvou nových požárních 

stavba bud? pořízena nákla
dem $.'>,000.000. Apartmentní 
ta budova pojmenována bude 
"Glyndoor", připadne Euclid 
a Prospect Ave., bude třinácti-
patrová, ohnivzdorná o 336 by 
tech, pozůstávajících ze dvo 
až devíti světnic. Průčelí n ; 
Euclid Ave. vyměřeno na 210 
stop a na Prospect Ave. 300 
stop a bankéř Whitcomb jest 
jedním z hlavních podnikate
lů veliké té .novostavby v do-
lenním městě. 

ÍWSŠ] [.til [WS*] 
TAJNÝ PRODEJ WHISKY. 

lOznšmení. 
PATRONÁT ČES. SPOL. 
SÍNE na buckeye rd. 

— pořádá — . 

BAZAR 

SELKY A SEDLÁCI 
obdrží premie, 

totiž oni, kteří dovedou skuteč
ně selky a sedláky jak oble
kem tak- mimikou představiti 

na-; 1  • 

Obžinkové Zábavě 

A 

Smírčí soudce Penty v Eu
clid taunšipu pokutoval včera 
bývalé clevelandské hostinské 
VV. Orbacha, 1024 Park Ave. 
$200 a J. Blacka, 3857 záp. 
25 ul. $400 pro tajný prodej li 
hovin. Obžalovaný za soudní
ho řízení bylo temp?renčními 
špicly dokazováno, že prodá
vali kořalku jako by prý vů
bec státní zápovčdnost v Ohio 
íeexist^vala. Čtyři exsalooníci 
byli pokutováni soudcem Pěn
ým v sobotu po $500 každý a 
ialší warranty vystaveny vč?-
ra proti dvanácti živnostní
kům z našeho města. Všichni 
budou procesováni na zákla 
lé výpovědi prohibičních slídi 
ii, kteří u nich nějaký ten sil

nější nápoj koupili. 
íwssl Lít] '\vs~s] 

DVA HOŠÍCI USMRCENI PO 
VOZY. 

IWSŠ] [ítl 
NA DĚLNICKÉM LfSTKU. 

41c libru, živé slepice 35 až !Rtanic, z nichž jedna bude na 
:59c libru, oleomarKurin první vých. 131 ul a druhá 11a záp. 
jakosti 41 až 43c libru, druhé *3 ul. Rovněž usn-seno opatřit 
jakosti 33 až 34c, slaninu v několik ulic novou dlažbou 
kusu 42 až 44c libru, slaninu 
nakrájenou 40 až 4H ,

/2C» celou 
šunku 43 libru, sádlo 39c libru, 
lib^rní chléb 11c a 1 a půl lí
benu 15 centů, pintu mléka 
8c a kvart 15c, brambory v 
množo.ví 10 liber, 4 až 4 */> cen
tu libru,-cibulku domácí 4c a 
západní ř»c libru. 

\\&á tni ws, 
JEDOVATÉ HOUBY. 

První letošní případ otravy 
jedovatými houbami oznámen 
úřadům z Charity nemocnice, 
kde léčeni jsou manželé M. Ba 
lounovi, 3621 Woodland Ave. 
a dvě dítky týchž, llletá Sal
ly a Oletý Martin. Manž?lé na 
sbírali v neděli košík domně
le jedlých hub, tak zvaných 
václavek v kteréms bedford-
ském lese a když část jich, u-
smažili a snědli, žaludeční kř® 
če přesvědčily je, že přinesli 
domů houby jedovaté a přivo
laný lékař nařídil odvezení o-
travou trpících do nemocnic0. 
Je však naděje v brzké uzdra
veni všech. 

\wm msi (w ŝi 
PŘEŽIL VÁLKU ŠŤASTNĚ. 

Nová dělnická politická stra 
na jm novala včera krajana E. 
Karbana, čekancem úřadu rad 
ního z páté wyrdy. V jiných 
wardách budou dělničtí kandi-
dáté příští týden nominováni a 
jakmile strana bude mít svou 
tic ke u úplnou, v Luna parku 
velká demonstrační politická 
schůze bude následovat. 

fvvssl vm |wss] 
S B Í R K A  

ve prospěch Cesko-
amerkkých a sibiř

ských legionářů. 

Paní F. Švejkovská, 6611 
Ovington Ave. obdržela z Po
divína ze staré vlasti dopis, 
který ji velice potěšil. Přesvěd
čila S3 totiž, že její bratr Fran 
tišek, býv. rkouský vojín a za 
nezvěstného považovaný, je 
živ a zdráv a přítomně že slou 
ží jako legionář u slovácké bri 
gády v Bratislavě. Týž za ra
kouského tažení proti Itálii u-
nikl z armády a přidal se ku 
tak zvanému "zelenému ká
dru", kterýžto sbor pozůstával 
z rak. sběhů a nsrpokojenců a 
skrýval se v lesích česko-mo-
ravské vysočiny až do prohlá
šení českolovenské republiky, 
tedy do převratu, kdy hn?d 

Marta Metlička, 2260 
Coventry Rd. Cleve
land Heights $5.00 

Vác. Novotný, 3684 Lo
ve joy Ave. $5.00 

F. Holešovský, Bedford $5.00 
Marie Šafránek Bed

ford, O. $1.00 
Kateřina Forejt, 2638 

E. 126 St. f  $5.00 
Karla Hegrátová, 3799 

E. 50 St. $5.00 
Marie Kratochvíl, Par

ma, O. $10.00 
Dne 22. srpna bylo vy

kázáno $148.50 

vstoupil do služ?b svého náro
da a vůči maďarským komu-} 6, C. J. 
nistům tak znamenitě se osvěd Sp. sv. Anežky 

Dne 26. srpna nalézá 
se v adm. Světa $184.50 

K rukám p. J. L. Maška, po 
kladníka Nár. Svazu Čes. Ka

tolíků složeno: 
Karlínští Veteráni j6ís. 

27, C. J. ' $3.80 
Sp. P. Marie Lourdské 

č. 26, U. J. 2. A. $5.00 
Sp. sv. Prokopa, č. 5, 

C. J. $15.00 
Sp. Srdce P, Marie Čía. 

101, U. J. 2. A. • $10.00 
Bratr. sv. Prokopa čís. 

$15.00 
C. 

čil. Zmíněný bratr je ve služ-i J. a č. 13 U. J. 2 A. $15.00 
bách naší republiky posud i J. W. Bartůněk $5.00 
doufá, že poměry ve staré vla- (Sp. sv. Štěpána č. 1, C .J. $5.00 
sti se konečně uklidní a on v Sp. sv. Petra a Pavla č. 
civilní život se opět navrátí. | 10, Č.J. $5.00 

již příští robotu, 30. srpna, za*» 
čátek v 8 hod. večer; v neděli 
31. srpna, zač. v 1 hod. odpol.; 
v pondělí dozvuky bazaru při 
soukromé zábavě, zač. ve 2 

" hodiny odpoledne. 
Po čas bazaru účinkuje hudba 
Sdružení Českých Hudebníků 

pod řízením p. Soukupa. 
Všechny příznivce zve 

Bazární Výbor. 
1 

SPOUTALI A OLOUPILI 
ŽENU. 

— kterou pořádá — 

SB. PILNÉ ČEŠKY 
jv NEDĚLI, 31. SRPNA '19 
v sokolovně České Síně Sokol 

na Clark Ave. 
Začátek ve 2 hod. odpoledne. 

Vstupné 30c. 
Přijďte na pěknou hodinku, 

dostanete mětýnku. 

Pětiletý E. Darda, jehož ro-
liče bydlí v čísle 2156 vých. 

:'»7. ul. usmrcen byl včera auto 
mobilem paní S. Driffieldbvé, 
S021 Carnegie Ave„ Policie ma 
jitelku auta nezatkla, poně
vadž hoch pozbyl život , prý 
vlastní svou neopatrnosti!. 
Stalo se tak za hochova poku-

u přeběhnoul u svého obydlí 
37 ulici. 

Jiný hošík, tříletý R. Bře-
zowski, 8301 Pulaski Ave. při-
<ef o život za podobných okol
ností. Byl přejet ledařským au
tem a lebka mu rozmačkána. 

rvvssi mi fwsfi 
ÚMRTl ZNÁMÉHO PRÁVNÍ

KA A POLITIKA. 

D© bytu paní Františky Ru-
pertové, 1138 vých. 43 ul. vni
kli včera dopoledne dva bandi 
té, kteří po kratším zápasu Ru 
pertovou spoutali a ústa její 
roubíkem umlčeli, načež pod
nikli přehlídku celého obydlí 
a zmocnivše se $180 v hoto
vých penězích, několika bon-
dů Svobody a poštovních spoře 
nek. zmizeli zase beze stopy. 
Pouta Rupertové^uvolněna v 
poledne dětmi ze sousedství, 
načež drzý případ banditů re
portován byl úřadům. 

Ve své residenci v předmě
stí Bratenahl zemřel včera rá
no známý právník a politik 
Clifford A. Neff. Týž byl jed
ním z organisátorů místní ad
vokátní komory a svého čaáu 
byl té<ž sekretářem volební ko-
rpise v Cuyahciťa okresu, jakož 
i členem vlivných politických 
těles. Clifford pocházel z tíeor 
gie, v Clevelaiiidu žil však od 
svého mládí. Zemřel ve věku 
padesáti roků a pohřben bude 
zítra, 

IW551 I t t ]  íWšSl 
POVOLENÍ TRAKČNÍ 

VÝSADY. 

— Nezapomeňte přijíti se 
pobavit! v milém kruhu Tá-
boritu, kteří se všichni shro
máždí na výlétě, který pořá
dá Lože Bílá Hora v neděli, 
31. srpna v zahradě p. Čap
ka na E. 71. ul., neb tam se 
provedou rozmarné hry, zá
vody o ceny — avšak uvidí
te, co všechno tam bude. 

8-26 

V Y J Í Ž Ď K U  
na farmu p. J. Rybáka 

na Libby Rd. 
— pořádá* — 

SB. LIDUMILA č. 21. J. Č. D. 
ve čtvrtek, dne 28. srpna 

Vyjede se od České Nár. Síně 
v 0 :30 hodin ráno. Clenkyně 
jsou žádány o hromadnou ú-
čast. Vemrte si každá sebou 
zákusky a koflík. Občerstvení 
na místě. 

Současně se oznamuje, že 
3chůze sborové se konají vždy 
první středu v měsíci v 9 hod. 
ráno. 

ANNA MIKES, před. 
J. MALLÝ, taj. 

* * 
U P O Z O R N Ě N Í !  

NOVY OBCHOD 
KRMIVEM. 

byl právě otevřen s plnou záso
bou sena, obilí, mlýnského 
krm ova, S. B. krmivo pro koně, 

muly a drůbež. 

JAS. F. MICKSCH, 
12020 UNION AVE. 
Tel. Union 1055 W.. 

Oznam ujem tímto ct. veřej
nosti, že prodáváme hotové o-
bleky všeho druhu, všech stři
hů, z vlněných látek, podšívek 
té nejlepší jakosti, vše velmi 
dobře zpracované v cenách od 
$20.00 do $35.00. 

Čistíme šaty 

Jakéhokoliv dřuhu způsobem 
francouzským, totiž suchým 
procesem. 

Zkuste náš závod, jsme si 
jisti, že budete s naší prací spo 
kojeni. Zavolejte telefonem: 

O. S. Lorain 238-W. 
Bell Bdgewater 3728-W. 

Storer Ave. 
Dry Cleaning Co. 

5121 STORER AVE. 

Okresní komise povolila vče 
ra výsadu společnosti jpoulič-
ních drah ohledně trakční linie 
na západní 73 ul. až do Linn-
dale. Výsada ta podepsána již 
zástupci společnosti a nové ta 
linie musí být hotova do jara. 
Povede od záp. 73 ul. ma Rid
ge Road, přes Big Creek až 
do předměstské osady Linnda-
le, kde zvláště v železničních 
dílnách mnoho městských lidí 
je zaměstnáno. ; 

íVVSSl Uíl IW&S 
SftŽTIL SE S PALUBY. 

Při úpatí deváté ulice vyta
žena včera z jezera mrtvola 
191etého plavčíka S. Raimicka 
z Woodland Ave., jenž v sobo
tu sřítil se s paluby parníku 
"Western States" do jezera a 
utonul dříve než mu mohl být 
ochranný pás do vody vržen. 
Pozůstatky utonulého nacháze 
jí se přítomně v okresní már
nici. 

•V •!••>•>•><*» •> •> •> •> •> •> <• •>•> •> <• •> 

| f 
I DODATEČNÝ PŘÍJEM. I 
•f r . • 
•J> Vláda zaplatí tímto rokem do 20 millto- »!• 

nům lidem, kteří zakoupili Bondy Svobody více y 
jak $806,000.000 na úrocích. 

^ Tento dodatečný příjem bude vítanou od-
měnou spořivým lidem, kteří pomáhali Strýci y 
Samovi ve snaze vyhráti válku, V 

Každý může dosíci vedlejšího zisku k své- y 
V mu příjmu založením úsporného účtu a vydělati ^ 

tak A c o připisovaný úrok. ^ 
Deset procent výdělku, ukládaných praví- V 

^ dělně i.ia úsporný účet, kde přináší 4', připočítá y 
V vaný úrok, vybudují Vám úplnou VaSi neodvi- y 
V slost v budoucích letech. V 

T TRUST & SAVINGS CO. 

NATIONAL BANK 
247—303 Euclid Ave., poblíže Squafu, ^ 

Spojené jméní přes $120,000,000. ^ 
•i1 »!• 

VAŘTE VLASTNI PIVO DOMA ZA 3c LÁHEV. 
Pro<l'ivíime dosti climřho a slailovříio výtažku za na vyroben! 

.10 lnhvl dobře chutnajícího piva, dle nadeho, ke každému baličku připojené
ho návodu. 

Z&tky. z&tkovact přístroje, gumové hadice a patentní z&tky ía velkoob
chodní ceny. JtdníitHť' SP přijmou, také v Mi-ocerlloh a lék4mich. 

HOME BREW SUPPLY CO., 
rýth. ». ul. n Sap«rt« ^ve., CltvelaMi O. 

" TeLi Proapect 276M. 

Soukromý výlet 
— pořádá —• 

J O S E F  Š I P A N  
do zahrady p. Mannena na Lee Road 

V NEDĚLI, DNE 31. SRPNA 1919. 

Hudba p. Hronka účinkuje. 

Prní buss-automobil vyjede z místnosti p. Si-
. pana v 9 hodin' ráno a pak bude pravidelná 

dovážka do místil výletního od E. 131. ul. na 
Miles Ave. —= Občerstvení a zákusky. 

Všichni příznivci, obchodní přátelé a znám! 
isou uctivě zváni. 

Si 
LLÍ33.33Í 

^ -J í-

l— Bankovní služlMI. 
Nabízíme bPípeřné uloženi 

vSech Vaftich fonclň, které na 
požAdAnt vyplatíme. 

I'iiznlvcum poskytujeme 
pi*ij«*ky na nemovitosti t na 
vyzkoušené colluter&lie. '  

1'latfme 4% ťirokíi ať Ji?, 
na úsporné neb ukl&rfact cer
tifikáty. Kreditní listiny a 
cestovní řeky pro cixozemský 
obchod. 

Poskytujeme rady v petiéž-
ntch  zá lež i tos tech  našemu z ( i ~  
knrnirtvu nrt požádání. 

The Pearl Street Savings &Trust Company 
ROH ZÁP. 25. UL. A CLARK AVF.. 

HOSPODÁŘSKÉ STŘEDISKO. 

| Tuto středu 
| velký prodej 
|  V E N K U  

u Kohnů, 
5909 QUINCY AVE. 

Náš venkovní prodej pobledni středy pořádaný, 
byl velkým úspěchem a všichni naši zákazníci byli 
plně uspokojeni. Dnes jsme opětně zásobeni množ
stvím zboží, které prodávati budeme za lácové ce
ny a proto zase pořádáme prodej venku k vůli vět
šímu pohodlí. 

Vykoupili jsme menší sklad střížního zboží, sku 
tečně pěkného, o čemž se sami přesvědčte. Najdete 
všechny možné věci, které co nejdříve musíme vy-
prodati pro nedostatek místa. Přijďte a vyberte si, 
vše co se hodí jest za nepatrný peníz. 

Vaši přátelé a příbuzní v Evropě potřebují o-
buv, šatstvo a prádlo, jak dostáváte psaní každým 
dnem, pročež nezameškejte odplutí lodi a kupte již 
nyní. Zakoupili jsme přebytečnou zásobu továrny 
na pláště, dobré látky na zimníky a kabáty, as 2000 
yardii v hod. $8.00, ale u nás jen yard $2.25. 

Šedé bavlněné dekflr jen po $2.59. 
Lot serže na sukně a dětské obleky, yard' po 

79c, 89c a $1.25. 
Lot plaidových látek na obleky yard po 59c a 

69c. Lot těžké látky na ručníky yd 15c, 19c a 25c. 
Vyložíme venku několik set kusů zbylého prád

la, vše vhodné bude velice lyaciné. 
Nová zásilka vlněného prádla, všech velk. $1.65 
Mužská vlněná trika union po $3.25. 
Lot těžkých rýhovaných trik union pro mužo 

po $1.59 a $1.79. 
Až do konce tohoto měsice můžete, dosud zakou 

piti liché prádlo pro muže a ženy po 89c. 
Právě jsme obdrželi bednu mužského, jako sa

metového, rozvlněného prádla, všude prodávaného 
po $2.00, jen $1.19 kus. 

Lot mužských flanelových košil v ctyiě $3.00 
jen po $1.69. 

Výprodej v jisté pletárně nám vynosí lot žen
ských pletených spodniček po 75c a $1.00, 

Lot pletených dětských princes slips po 59c a 
7$e, právě vhodné k zaslání do Evropy. 

Lot chlapeckých vlněných jerseys po 59c. 
Jersey pro hochy po 75c. 
Lot těžkého šedého flanelu v ceně 39c yd 25c 
As 2000 kusů zbylých sweatrů k Vašemu vý

běru za lácové ceny. 
Škola začne co nevidět, máme pěkný lot chlap, 

bot po $1.75. 2000 párů zbylé obuvi, vyberte si pár 
jen po $1.00, $1.50 a $2.50. 

Lot mužských kalhot do práce po $2.00. 
Lot mužských corduroyových kalhot po $3.19 

a $3.75. Mužské ponožky pár 39c. 45c a 59c. 
Mohli byhom vyjmenovati tisíce jiných lácí kte 

ré by se Vám hodily ale uspořádáme velký výklad 
venku a proto se Vám vždy vyplatí, když obětujete 
půl dne a přijdete ke 

Kohnovi, 5909 QUINCY AVE. 


