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SOUTHWELLOVI SE NELÍBÍ POSTUP 
OKRESNÍHO ŽALOBCE. 

ODSOUZENI ZLODĚJŠTÍ PROHIBIČNÍ 
AGENTI. 

Tajemník Ligry suchých G. 
C. Southwell, jenž včera byl 
předvolán k výslechu v pro
cesu proti prohibičním vydři 
duchům, vyzval okresního ža-
obce, aby se do této záležito

sti nevměšoval a další řízení 
vyšetřování ponechal generál
nímu návladnímu Crabbeovi 

Southwell vrátil se z Colum
bus, kde konferoval s úřední
ky Ligy suchých, za kterýchž 
porad se vyslovil, že dnešní vy 
šetřování o poměrech u smír
čích soudů jest s to ponechati 

město otevřeno" po dobu, 
kdy zde konána bude republi
kánská konvence. Svoje přání 
zmíněný prohibiční "velekněz 
vtěftl do psaní, v kterém okres 
nímtí Žalobci píše: Aby požá 
dal generálního návladního o 
vyslání svého zástupce, jenž 
t»y další vyšetřování řídil. 

Aby Stanton a jeho úředníci 
nebyli přítomni v porotní síni 
za projednávání záležitostí tý
nících se jeho vlastního ú-
řednictva. 

Aby předvolá®! byli svědci 
navržení Southwellena. 

Aby generální návladnf m£l 
právo vybírati způsobilé úře
dníky. kteří by místo dosavad
ního šerifova štábu doručovali 
obsílky, 

žalobce StantOn nejeví vSak 
chuti projevenému přání vy-
lověti, neboť když se o úmy

slu Southwellově a* dozvěděl, 
plavil: 

"Vyšetřování jsem vedl já 
a také v něm budu pokračova-
ti. Doufám, že Mr. Southwell 
Lítioe ve čtvrtek o 0. hod. odp. 
státi před velkoporntou, kam 
se se svojí stenografkou dosta-

ím., Generální návladní má 
právo objeviti se před kterou
koli porotou v celém státě a po 
dati důkazy dle vlastního přá
ni. Jestliže hodlá přijíti, nic 
mu v tom nezbraňuje a sám s 
nífn ochotně budu pracovati. 
>omnívám se však. že Mr. 

Southwell sobě přeje D. E. 
Greena, důvěrníka Ligy su
chých a zástupce generálního 

OZN&MEIIÍ. 
Scbůze spoíená « orednáslroirn. 

Martínka v NEDÉ.LI 13. Dl TB-
NA ve 2 hod. ódpoledne. čle-
novf 
STŘELECKÉHO a RY 
BÁftSKfiHO KLUBU 

"SLAPNIčKA" 
dostavte se v plném počtu a včas, 

Na zdar! Tajemník. 

OZNÁMENÍ SCHÍ ZE 
Sbor náš 

VltNÉ SESTRY 
Č. i S. P J. 

oslaví své 
ÍUFTt TRVM 

V NEDÉLI12. DUBNA 
Sestry dostavte se v pl 

ném počtu. 
BABB. TROJAN. 

předsedka, 
.MARIE HOŠEK. 

tajemnice 

ZAŘIZOVÁNÍ 
DOMÁCNOSTÍ 

je naše specialita. 

M. F. BR02 
nábytkový a železářský 

obchod 
UNION A KINSMAN 

návladního v jiných záležitos
tech, aby tento celé vyšetřová
ní řídil. Green by ale nebyl 
stranou, jež na celé věci nemá 
zájmu a proto by vše bylo jen 
jednostranné. V nedávné řeči 
prohlásil Southwell, že dnešní 
nastupování "jest histerií pro 
ti smírčím soudům". Dnes by 
li usvědčeni dva suší agenti u 
policejního soudu pro vydírání 
a hned zatčeni, když byli u-
svědčeni a sami se přiznali, že 
zabavenou kořalku vypili. Za 
jiného municipálního soudního 
líčení byli dva «jiní agenti u-
svédčeni, že ukradli kořalku 
konfiskovanou za jedné prohi
biční prohlídky. Divím se, že 
Mr. Southwell může nazývati 
to hvsterií při trestání podob
ných zlodějů. Povídání Mr. 
Southwella, ať již bylo jaké
koli,'bude důkladně vyšetřeno. 
Má-li důkazy, že někdo zákon 
přestoupil, jest jeho povinností 
udati to příslušným úřadům." 

Za dnešního líčení s prohi-
bičními graftery bude South 
well vyslechnut jako první 
svědek. 

Municipální soudce W. T?. 
Beebe včera prudce zaútočil na 
praktiky agentů zaměstnaných 
smírčím soudcem v Rovalton 
launšipu Kestem, Tlagelina a 
Crilleye. které porota uznala 
vinnými, že ukradli zabavené 
7a prohlídky lihovinv. Oba by
li odsouzeni ni 30 dní do robo-
tárny a k nokutám po $50 spo-

u s náhradami' soudních vý
loh. .'v. 

Rozsudek doplnil výkladem. 
ve iodnAní obžalovaných neby
lo vymáháním zákonů, ale pro-
etv'm limíčstvím. Oba prohibič
ní výtečirci podali žádost o no
vý soud. o které jednáno bude 
v pondělí. Byli dáni pod zá
ruku $54)0. 

Na policejním soudě uznáni 
byli Terrellem vinnými agenti 
smírčího soudce Thompsona v 
Parma taunšipu Edw. Siss a 
Jack Gold, kteří si na kontra-
bantu, kořalce•• pochutnali sa 
mi. 

Southwell pravit v pondělní 
řeči, že jest-v okresu třeba vy-
šetřiti poměry nejen u smír 
čích soudů, ale také u vyšších 
úředníků, kteří se súčastňují 
pitek, což jest prý žalobcově 
úřadovně známo. Bylo by třeba 
vysvětliti veřejnosti, proč ně
kteří okresní úředníci ' velice 
horlivě se u smírčích soudců 
zastávali vlastních přátel • 
holinkářů. Současně hrozij, že 
Liga suchých vše bude vyšetřo
vat!. 

PROTI NESVĚDOMITÝM STA 
VEBNÍM KONTRAKTORÚM. 

Na včerejší schůzi The Cuy
ahoga County League of Build 
ing & Loan Asociations v Hol-
lewlen hotelu žehral tajemník 
The Builders Exchange Edw. 
A. Roberts na některé nesvě-
domité stavební kontraktory, 
ktoíí se chatrnými stavbami 
připravili o důvěru stavebních 
a výpomocných spolků. Stáva
jící nešvar má býti zamezen 
za pomoci Ligy a zvolený tří
členný výbor sejde se již v pon 
dělí, kdy vypracován má býti 
plán postupu. * 

"Potřebujeme nového sta-* 
vebního zákona, na který by 
přistoupily legitimní spolky 
stavební a výpomocné, což bu
de jen v zájmu jejich zákaz
níků. Když bude každý kon-
traktor stavící malé domy do
nucen předložití plány a speci
fikace ústřední úřadovně půj
čovních společností k schvále
ní dříve nežli půjčka jest po
volena a když postup staveb
ních prací podroben bude in
spekci, pak jistě tomuto zlu 
bude odpomoženo. Největší ne 
spravedlnost se děje na před
městích, kde v podobných pří 
pádech jen nedostatečný 
dozor." 

Roberts udává hned příkla
dy: "V Cleveland Heights po
staven byl dům, který měl do
jati dva omítkové "kabáty", 
iak ale bylo prohlídkou zjiš
těno, nalepen byl nástěnný pa
pír hned přímo na latě. Mi
mořádná drahota staveb dneř-
ní doby, kdy dollar vykoná jen 
tolik, co před 10 roky způso
bilo 50c, vytvořila naprostou 
nutnost, aby budovatel domo
va obdržel za svoje na stavbu 
vynaložené peníze plnou hod
notu. 
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NOVÉ SOUDNÍ OPATŘENÍ. 

Municipální soudcové včera 
přijali nové pravidlo, dle kte
rého jest 'zakázáno obtěžova-
ti soudce všelikými žádostmi v 
trestních případech i jiné vmě
šování se do soudu soukromým 
osobám. Každý kdo si přeje 
soudci něco oznámřti, musí tak 
učiniti na svědecké stolici. Po-
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dobně bude zaveden nový sy
stem vedení rekordů trestního 
soudu. 

ZaHzeihffm plnějším má bý
ti zamezeno obtěžování soud
ců v jejich domovech návště
vami, telefonickými rozprava
mi, jejichž zastavování na ce
stě k soudu a i jiné nepřístoj
nosti. 

THE PEARL STREET SAVINGS 
& TRUST COMPANY 

FNUMiNÍ HfKAZ 
OBCI IODU KONCEM FISKÁLNÍHO ROKU 

\ 31. BŘEZNA 1924. 

JMĚNÍ 
Půjčky a discounts. ,v.V..... .$18,180,813.40 
U. S. bondy a jistoty . 4,187,083.12 
Hotově v pokladně a v bankách 2,368,893.89 
Bankovní dům a jiné nemovitosti 735,700.03 
Povinnosti zákazníků na úvěr. listinách. >. 12,600.00 
Jiné jmění ' 3.501.14 

* $25,488.591.58 

*'• ' PÓVÍNNÓŠTI '' M 
Základní akcie $ 1,500,000.00 
Přebytek ... ., * . . . . , 600,000.00 
Nerozdělený zid| 146,886.23 
Zálohy na úroky 242,411.28 
Vklady 22.986.694.07 
Povinnosti zákazníků na úvěr. listinách... 12,600.00 

. $25,488,591.58 
' s • 

Tři pohodlné umístěné a plně 
vypravené bankovní úřadovny. 

West 25th St. a Clark Ave* 
Clark a 50th St. Pearl a Broadview Rds. 

NOVA POHROMA NA SMÍR
CI SOUDCE A VESNICKÉ 

MAYORY. 

Dva účetní znalci zdejšího 
Autoclubu budou prohlížet 
knihy smírčích soudců a mayo-
rů v našem okresu, abv zjistili 
zda různé pokuty, uštědřované 
za rychlou jízdu i jiné trafič-
ní přestunky jsou v mezích zá 
kona. K zakročení došlo po 
zprávě, že podobné pokuty vů
bec nejsou zaznamenávány 
ialc toho zákon vyžaduje. Vy
šetřování podobné započal již 
okresní žalobce Stanton a zá 
ležitost přijde na řadu hned 
po projednávání dnešní prolil* 
biční Panamy. • '  ' 

Došiv četné obžaloby, že au 
toisté bylí zadrženi na silni 
cích a museli zatýkajícím je o 
sobám platiti pokuty. Dnes 
chce Autoclub věděti, kam po
dobným způsobem skolektova 
né peníze vůbec bvly odvede 
ny. Podobných žalob jest jt& 
kolik srt;, > 4  " 

NEJŠIRŠÍ ČESKOSLOVENSKÉ VEŘEJNOSTI 
K LASKAVÉ POZORNOSTÍ! .. 

Dovoluji rí tímto uvéstí ve Inámost, Jže po 19 roků s fispěchem a * plnou 
pozorností vedený" 

3 ' í . „V • . ^ • 

zlatnický a hodí nářský obchod 
mýtm nezapomenutelným, před n^^ávnem zemřelým manželem 

p. Frant. Kámošem, 
povodil nadále ve své vlastní režii v přesvědčení, že j»ouc plně zasvěcena do 
obchodu tohoto, budu nvoci posloužiti všem ct. zákazníkům ve výběru zboží k 
spokojenosti každého. Můj zlatnický a hodinářský závoď je zásoben zbožím 
zaručeným a prvotřídním, takže'každá věc v mém obtíhbdu koíipfená má plnou 
hodnotu Vašich peněz. Prosím o šachování daláf obchodní příwiě a jtiiame-
nám se v dokonalé úctě 

x 

FRANTIŠKA KARNOŠ, 
m«jitelka zlatnického a hodinářského obchodu 

8209 BROADWAY, BtlŽE WtON AW 

BROOKLYN AUTO TOP & TRIMMING CO. 
• 4293 Záp. 35. uL (State Rd.) 

f 
Pr 

Zhotovujeme střechy na Ford oeptovriií káry za $24.00. Roadster káry zaSlMD 
Naše dílna je čistě česká, dle pražského vzoru. 

Ručíme za dobrou práci při mírných Scenáok* | 
Službovolný ^ ' » 

'  V Á C L A V  W  m  •  
Tel. Lincoln 2903 W. - • ' *' % 
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DRAMATICKÝ SBOR "TYL" 
—' sehraje1 

" D  A B E  L "  
NA VELIKONOČNÍ NEDÉLI, DNE 20. DUBNA 

Zaopatřte sl lístky včas! , ' 
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Páteční Láce 
uThe May Co. 
$2.95 pletené, dívčí kapuca, celovlněné, velk. 2-14. $1 
$5.95 polairové neb worsted, pláště, vel. 3—19, $3.95 
400 dámských kabátů i mimoř. velk. celovln. $16.44 
$3 jarní sukně , plaidy, serž atd. pro 7 až 141. $1.88 
$1.50 dívčí pláště do deště, s kapuci, gumované, 68»: 

Aš $22.50 dámské kabát* *>1néných látek $12.00 
Až $1.49 dívčí tubové obleky, iotviové i jiné 95c 
Plátěné obleky, 10 růz. tvarů 16-44 jar. barvy $3.85 
$5 vlněné sukně, pruhov., kostk. atd. vi. relk. $2.88 
$5.95 celovln. suknéf 214 v lotu, vi. velk. jen $3.77 

/ 
40c voíle, nový na obleky, zvi. eeněný pro pátek 35c 
$1.50 bavlněná vata, tabule velk. 2x2*/^ yardů jen 95c 
22c challis a art kreton. 36 palců široký, zítra yd 15c 
Longcloth, sněhobílý, vhod. na noční úborv yd 12Voc 
22c cheviot, stálobarevný, též cheviot šotyš, yard 15c 

$1 polštáře prav. velk., plněné mušeným peřím 89c 
22c nebílený muselín, snadno k vybílení, yard 16c 
Elektr. žárovky, 75-watt. • plnou zárukou po 32c 
Poněkud pošpinéné chemise košile, 34 a, 44, po 39c 
Obleky do hry, rompersy, zbylý lot, šotyš khaki 69c 

$3.50 daínské pumps střevíce, pat. kůže. 8—-8. $2.00 
Dívčí klobouky vs. velk. pro školu i vycházku $1.58 
95c pletence z uměl. květin, velký výb. vz. a bar. 58c 
40 p. š. nová kost. látka na obleky, moderní, yd $1.00 
36 p. š. mesalin, černý saténový s nepatr. vadou $1.19 

Omezené množství, 40 pal. látky na oděvy, yd 98c 
$1.48 shirting až 36 p. š. pruhov. i jedn. bar. $1.19 
$1.19 pongee, 33 p. š. import, jap. plné váhy yd 84c 
$1.79 boston, brašny z pravé hov. kůže, jen po $1Ť39 
Až $1.59 dámské kabelky, a váčky, vš. vz. po 95c 

Dámské $17.00 « 

$19.50 Brytoma 

$14.75 
Pravé Brytonia plá

ště, s plnou podšívkou 
a plného střihu. Prvo
třídní látky v krásných 
nových vzorech, velk. 

14 až 44. 

Sklepní zvláštnost jen 
pro'pátek $14.75. 

Mužské $5 a $t 

BOTY A 

83.77 

Tříslové, hnědé neb čeř 
né, Goodyear tvar. — 

Ve sk lepení jen v pá
tek pár $3.7?." 

Dámské corduroyové žákěty, jednod. i "brokát. $1.39 
S3.50 šněrcvačky, Vředek s krajk.. stuhami atd. $1.95 
250 záclonových pruhů, někol. druhů. tov. zbytkv 95c 
Bruselské koberce, 9x12 stop. z jednoho kusu $12.95 
$1.19 hadříkové koberce, ovální, velk. 17x30, jen 95c 

Pokrývky podlah, 2 ydy š. emajl. finiš, čtv. yd 49c 
Kretony, yd š. ohromný výběr vz. na draoerie 33c 
Etaminové záclony, 2 V* yardů. dl. jen bílé, $1.15 
$3.50 muž. %»ty a oxfordkv, tříslové i černé $2.89 
.Chlap, botky i a orfordky, volíce tp-vant, p% $1*89 
' , '• ^ •" ' u *= '• i í , 

i • " • i- :  1^. • 
39c nákupní taíky z napodob. ^ůže. s««lně-,dělán^. | 
$1.^5'náhrdelníky, Valové, nezničitelné.'ř4 p. dr. Hi ^ 
Dámské hedv. a fibrové punčochy, druhotříd. po 55c 
Damsk é punčochy z hedv. sifonu, druhotříd. po 59c 
Chlapec, atlet, trika union, "Navicloth" jen po 59c 

Dětské bavlněné punčochv, sesflené paty a špič. 17c 
Dět«ké hedv. punčochv, jen bílé, vš. velk. jen 89c 
Mužské bavln, ponožky, sesfl. paty a špičky, 15c 
Mužské košile do práce, chambrav 14V2—17, 69c 
Mužské balbriganové prádlo, košile a' spodky, 55c 

Chlan. hlAzv. velký výběr vz. v»lk. pro 6—151eté 59c 
Chlap, celovlněné.' podšité spodky, velk.. 8—16, $1.59 
Chlap, vlněné oblekv, vS. tvarft pro 3—71eté po $4.89 
Chlap, svrchníky celovln. šedý tweed, » pá?»em $3.98 
Muž. svrchníky, též pro mladíky,'z gabardiou $8.95 
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