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PROBLÉMY VELKOCLEVELANDU. 
VYVLASTNflNÍ POULIČNÍCH DRAH 

MĚSTEM. 

Rftftffí Sulzman po slyšení 
před svým zvláštním výborem 
včera oznámil, že v srpnových 
předvolbách hodlá předložití 
II rozhodnutí clevelandskému 
Udu otázku, zda sobě přeje vy-
vlastnéní pouličních-drah měs
tem Clevelandem. 

5 Před utilitnim výborem měst 
aké rady jednáno bylo též o-
tádosti The Cleveland Electric 
III uminating Co. pro obnovu 
její výsady na vytápění parou 
»a dobu 10 roků. Žádost jest 
podporována "Sdružením- cleve-
feiňdských majitelů domů a ma 
iUť£i'ry. O žádosti má být i 
jednáno současně s otázkou vy 
vlastnění pouličních drah. Ji-
Ijý radní žádal, aby The Ohio 
Jfell Telephone Co. donucena 
oyla konečně uskuteřniti slou
čení, přes odložení povolené u-

Jtílitní komisí za příčinou zvý-
*lení poplatků. V Cleveland 
freights bylo zahájeno vyjed
náváni s The East Ohio Gas 
Co. stran nového plynového 
cenníku, což má býti jaksi 
předběžným jednáním směřu
jícím k novému rozvíření ply-
wove otázky v celém metropo
litním distriktu. Otázky tyto 
budou ar za nastávajícího léta 

předmětem'diskuse o těchto 
problémech, týkajících se bu
doucího Velkotlevelandu, 

Nejůležitějšint problémem 
zůstane vvvlastnění pouličních 
drah, kteráž otázka se dostala 
v popředí nejen Sulzmanem, 
ale i Petrem Wittem. Proti vv
vlastnění staví se mayor Tow-
nes, který ohlašuje již oposici 
neboť považuje dnešní Cleve
land za nehotový k tomuto pře 
vzetí milionového dopravního 
podniku. 

J. J. Stanley, president spo
lečnosti, prohlašuje opětovně, 
že společnost jeho vykoupení 
městem nikterak se nebude 
zpečovati, jestli že xaplatí 
$110 za každou vydanou ak 
cii, jak se Jiraví v Taylerově 
íirilouvě. Akcie ty .se prodává 
ji na peněžním trhu jen 
po $90, a proto zase některým 
radním "nejxie do hlavy", proč 
že by město mělo klopiti za ak
cii o $20 více. Jinak by město 
stála navrhovaná expropriace 
od 36 do 40 millionů. Společ
nost platí ročně na daních 
$1,000.000, který obpos hv mě
sto neplatilo a niiihlo připsali 

. na účet zisku,. * : 

Ve čtvrtek ráno o 8. hodině 
vyšli na stávku zřizovači elek
trického vedení. V 10 hod. ko
nali schůzi v Labor Templu, 
uiclid ave., kde odhlasovali 
přijmouti nabídku kontraktorů 
na $1.37 za hodinu. Na stáv
ku vyšla í vůbec jen polovina 
dělnictva, jak potvrdil tajem
ník unie E. J. Fitzgerald. Spo
lu se zaváděči stávkovali i zři
zovatelé elektrických potřeb 
vůbec, kteří však podobně na 
nové podmínky přistoupili. 

Pokladači parních trubek 
sejdou se dnes, aby uvažovali 
o nabídce zaměstnavatelů. Prá 
co však vůbec nezanechali vy
čkávajíce, jak vyjednávání s# 
utváří. 

ftíDIč VĚZEŇSKÉHO VOZU 
ZABIT. 

John J. Fitzgerald, řtdfř ro-
botárenského automobilu, je
muž humor ljdu přezděl "čer
ná Mářa", byl včera zabit a 
jeho dva společníci Ray Mal-
lort, topič v robotárně a W. 
Perrv, dozorce, byli zraněni. 
Neštěstí $e událo včera večer 
na South Miles rd. as čtvrt mí
le východně od North Randall 
l)le všeho se s nimi na dlažbě 
uklouznuvší auto převrátilo. 

Výpomocný šerif Henderson, 
ienž náhodou jel kolem z Ge 
ange Lake, nalezl Fitzgeralda 
Již umírajícího leželi as 15 
stop od překoceného stroje a 
Perry byl v částečnén bezvě 
domě. vyprávěl, ;:e se na nic 
kromě nárazu, nepamatuje 
Henderson naložil zraněné í 
odvezl je do nemocnice sv. A-
lexise na Broadway kde shle
dán byl Fitzgerald již mrtvým 
a dle všeho nemá daleko do 
smrti ani Perrv. 

STAVKA TRVAJÍCÍ JEN 
DVĚ HODINY. 

DEGRADOVANÝ DETEKTIV. 

Po šest roků v detektivní ú-
řadovně zaměstnaný Josef Do
ra n byl zbaven služby při taj
né policii a musí vykonávat i 
obyčejnou patrolní službu za 
to, že jistého svého souseda u-
pozornil, že má k očekávání 
policejní návštěvu. Upozorně
ný pokynu poslechl a před vi 
šitou uprchl. Doran bydlí V l\ 
>(>36 vvch. 118. ul. 

BĚHEM POL HODINY VY
KRADENY DVĚ GASOLI-

NQVÉ STANICE. 

LwpIČ ozbrojený revolverem 
sebral v gasolinové stanici na 
Poe Ave. a záp. 50. ul. kler-
kovi Aug. Klepkovi, 4212 Oak 
Park ave. S. W., $45 a v pů 
hodině patrně týž výtečník se
bral prodavači J. Eisenhame-
rovi, 4218 Brooklyn ave. S. W. 
v gasolinové stanici 4427 Pear 
rd., $34.8G. Jak to lupič pro
vedl, popisovati nebudeme 
neb známe již postup ulehčo 
vatelů gasolinových prodejen 
nazpaměť. 
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CRABBE JMENOVATI BUDE 
DNES ZVLÁŠTNÍ NAVLAD-
Ní PROTI MUNICIPAL CO. 

Peskind od Representative 
Co. tvrdí, že všechny společ
nosti jsou dosud solventní. Ge
nerální návladní C. C. Crab-
be přijel včera do Clevelandu 
a zahájily ihned konference, 
aby stanovil, kdo vlastně říditi 
má vyšetřování zvláštní velko-
poroty o hospodářství v The 
Municipal Savings & Loan Co. 
a spřízněné The Representati
ve Realty Co., zejména pokud 
se týče uložení $1,400.000 o-
kresních peněz u Municipal 
Co. 

Jak známo, mají býti jmeno
váni dva zvláštní žalobci a si 
ce z 15 až 20 navržených práv 
níků, z nichž nejčastěji jmeno
váni byli právníci Harry F. 
Payer a John A. Cline, které 
navrhl guvemer Donahey. 

Crabbe za svého příjezdu 
pravil, že mu dosud není niče
ho známo o operacích padlých 
společností, zejména nikoli o 
příčinách k trestnímu stíhání, 
kterouž okolnost objeviti bude 
vlastně úlohou zvláštních ža
lobců. Prohlásil dále, že vy
stupuje zde jedině na přání 
guvernéra a jelikož jest osob

ně zodpověděn, dosadí jako vy 
Šetřovatele muže, v něž bude 
míti plnou důvěru. Podobně re 
ceivrové The Representative 
Co. praví, že dosud neobjevili 
nic, co by mělo trestní povahu,[ 
že dle všeho nesnáze vznikly 

chybném řízení podniků. 
Sol Peskind, jemuž "děkují" 

Representative Co. za obchod
ní "rozmach", vyprávěl včera, 
co zavinilo nesnáze podniku a 
tvrdí, že všechny podniky jsou 
aktivní a že ani podílníci, ani 

kladatelé neb kupci majetků 
nepřijdou o jediný cent a sám 
konečně navrhl plán, kterak 
všechny společnosti spojití v 
jednu. Peskind je původem rus 
ký Žid, ale do Ameriky byl ro
diči "importován" ještě jako 
nemluvně. Vystudoval zde prá 
va, ale později se věnoval po-| 
zemkovému obchodu. 
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KOPANÁ 
Crl. Sport. Klub se střetne 

zítra s Dánv na svém hříšti na i 
Harvard a 52. ul. Výkop přes
ně ve 2:30ihod. odipoledne. 

Olympia zajíždí do Lorain, 
by se tam utkala š Lorain Ma
gyars. Vyjede se * klubových 
místností* 

* ' Kp—— 
ITENNIS 

Tennisový odbor má train
ing dnes odpoledne ve Wood-
landhills Parku. 
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ZABAVNÍ VĚSTNÍK. 

Fialkovou zábavu uspořáda
jí dnešní soboty v Probulověl 
na Broadway členkyně Ložel 
Ženy Tábora č. 41 J. T. K spo-l 
luúčinkování získána byla hud| 
ba Sdružení českých Hudební
ků. 

Klub Pražských Pepíkft o-| 
slaví májovou zábavou v tělo-| 
cvičně Sokola Čech Havlíčekl 
na Wendell ave. dvě stříbrněl 
svatby svých příslušníků. Ol 
hudbu se postará klubovní ka-| 
pela. 

Patronát česko-Americké sí-| 
ně na Quincy ave. uchystali 
svvm příznivcům na dnešní so-l 
botní večer Soukromou zábavu! 
při výtečné hudbě. Kromě tan-| 
ce a jiné zábavy očekává účast| 
níkv sDolečná večeře. 

Klub Májová ratolest uvítá! 
květen, měsíc lásky, věnečkem! 
v síni n. Petra se na záp. 59. 
ul.. taktéž dnešní soboty oři| 
uncích hudbv Sdružení čes-
Vvch Hudebníků. Zábavní vý-| 
bor uchystal nřekvapení, kte-| 

novinkou. 
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PRO DOBRO 
VŠEHO LIDU 

l\ II* I 

Obdivuhodné' 

PUNČOCHY 
pro hochy a dívky 
i pro malé dítky;* 
pro muže i žeiiy 
za nepatrné cenv. 
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OBCHODY 
V CLEVELANDU 

kdo obdržíte 

D V O J I T É  
Z N Á M K Y  

(červené a zelené) 
K A Ž D Ý  

"U KOUDELŮ"! 
NA BROADWAY 

v číslech 4526 a 45& 
vedle Champa Ave* 

a v módním 
závode 

UPOZORNĚNÍ! 
Sdružení Českých Svobodo

myslných Skol koná schůzi v 
pondělí 5. května ve školní 
místnosti na Broadway. Jed
nání je velHii důležité an se 
bude jednati o druhém výrob
ním Českém Dnu. 

Ct. zástupci a zástupkyně, 
neopomeňte tuto schůzi navští 
vit. Ct. členky Dámských Sbo
rů, které by byly ochotné po-
díleti se na práci této, jsou též 
do této schůze vítány, an pod 
|nik tento vyžaduje mnoho čin
nosti. 

Český Den bude pořádán 
dne 15. Června 1024 v zahra
dě České Síně Sokol na Clark 
Ave. S. W. 

Ku hojné návštěvě této 
^hůse zve jménem pořadatel 
ÍÍVíl 

JOE Z RON EK, tajenttofle. 
. J. SKALÁK, předseda. 

Síta a Bezpečnost ffHlf 
nove tržnice 

|>roti vinárně. 

Pří výběru instituce k uložení Vašich peněz, prvá otáz
ka, jež musí býti zodpověděna k Vašemu uspokojení 
jest, jaká je BEZPEČNOST a SÍLA této instituce. 
Jest dobře známou skutečností, nejen mezi bankéři a 
obchodníky, ale i v celé veřejnosti, že "ATLAS" známe- | | 
ná SÍLU a BEZPEČNOST  ̂ ||| 

ill 
Po zjištění tohoto důležitého faktu, připadá otázka dal- || 
ší: "Dostáváte 5 procent úroků na Vaše úspory?" 

KonservativQÍ, na dobrých základech spočívající Úspor 
ná a Výpomocná Společnost může vypláceti 5 procent 
na vklady svým vkladatelůpi se zjírukou besqječnosti. 
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Přejete-li si mít Va
še zuby v pořádku— 

ošetříme vám ie prvotřídní 
' prací se zárukou. 

Zuby trháme bez bolesti. 
Navštivte 

DR KESSLERA 
5621 Broadway 

Úřední hodinu: 

Od 0 h. do 11:30 hod. dop. 
Od 2 hod. odo. do 8 h. več. 
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HLAVNÍ OftADOVNA: 

Broadway a 55. ulice. 
BUCKEYE ODBOČKA: 

8937 Buckeye Road. 
CAPITAL ODBOČKA: 

5211 Fleet Avenue. 

ODE DNE ULOŽENI DO DNE VYZVEDNUTI 
VKLADY O $1.00 VÝSE VlTÁNY. 

NAŠE JMĚNÍ PŘES 

$5.000.000 
ATLAS SAVINGS & LOAN CO. Tel. Broadway 3750 THE ATLAS FINANCE CO. 
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VlXE KDE 
Vám vymění Váš 
upotřebený náby

tek a kamna za 
nový? 

0 SEDLÁČKŮ 
4816 BROADWAY, 

roh Czar Ave. 
|TeL Broadway 3282. 
Kde mají celé řady 
krásného nábytku 

za ceny úžasně 

[Na požádání se pro 
Vás přijede s autem. 

C E L O R O Č N Í  
S C H Ů Z E  

členů 

Sokolské farmy 
' se koná 

y neděli dne 4. května 

v 9:30 hodin dopoledne V 
síni Sokola Cleveland. 

Plná účast nejvýš žádou
cí. Odpoledne vyjíždka na 
farmu. 
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KDO BY SI PŘÁL 
příští jaro navštívit starou 
vlast, nechť se brzo rozhod 
ne a místo na lodi si zaručí.. 
V měsících dubnu, květnu a 
červnu jsou místa na lodích 
ku předu vyprodána. Víco 
českých rodin má již kabi
ny na lodích v dubnu, květ

nu a červnu zaručeno. 
Bližší potřebné vysvětlení s 

ochotou podá přeplavní 
jednatel -

FRANK SAKR YD, 
u Spoř. a Pujč. Sp. Federal 

4310 CLARK AVE. S.W. 

L Á  CO V Ý  PRODEJ 
nsvm HM>V. 

vi OBLEK 
$3.98 

PM ' -mihIm-Í 
•ífl! iiný ».h. 
('M <»| w—I'M 

t»li «*•»«. 
Vvpadá to 

dobře, aby bv'o -
travduu — ale mi ' 
ninw> tak skuteO 

Tento 
výtvor a přímo ii-
skřiof boha*ni- tví 

son a svůdn''^ 
v^biedem p«říi-
sVvch —i 
Vám tnbl'en 
tomto prodeM 
•a 
to si s ot'W>«lrv' v-
i-^i. n»»h néro po-
''o'lrn'bo pp 

"»•'•llt^vlinN. 
M(>d«rní oblek. 
íemného. v*— " 
'ussah — 
fvkrAané látkv, 

široký volnv vv-
uřih s e'e*rantní 
šíianřlskoíi kraj

kou. thláV^t ro-
Uetlni hodiny. Ši
rák v pas té;e 

krásy, koleni suk-
né dole v lem*. -
ťTíký živútek z téže íátky s bohatou rfiži-
i*í z bílých krajek s páseokou odlišné bar
vy kolem % hedv. stuh. Neinovější křídlové 
ruki\7. Okouzlující oblek Jest krásně 
rřásněn. Vhodný pro denní i večerní no
šení — bude Vašim slavnostním oblekem. 
1'spoříte polovinu objednáte-lí Již nyní — 
řádné prníxp — zaplaťte po obdrženi ion 

a voštovRé. Nebudete-li při zkouš
ce spokojeny, vraťte poštou a dostanete 
neni/e /pět. V barvách terné, modré. Iw*. 
tlě. vHk. :i2—46 pro dámy a 14 až 22 pro 
ilivkv. Zaručen/' peníze pvf-1. 
1NTERX.*TI0>AL MAIL OK1HR TO. 

Dept. >V. li* ( hifMo. 
I/.MAMO'VANI VK "SV^TU" 

fftlNASI OSP£CH. 
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