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Dopoledne zahájeno bylo v 
i. 428 Hanna budova veřejné 
slyšení ve sporu o zvýšení 
mezd konduktérů a řidičů mo 
toru clevelandských poulič
ních kar, m^zi dotyčnou unií 
a Společností městských drah 
K filyšení pozvána byla i šbší 
veřejnost'. 

Správa pouličních třfttí se 
ohání finančními nesnázemi, 
které by vyhověním požadav
kům zřízencům vzrostly, kd< / 
to zástupci unie hodlají doká 
zati, co dnes může člověk s 
6^ až JÍO;centy za hodinu pro 
rodinu opaťřiti. . ^*1 

Jaíko arbitrátoft znaedaji 
Th. H* Schmidt a Ch. F. Hin 
ley za • společnost, .federální 
návladni Bernsteen a M S. 
Hayes žá unii n předsedou je 
pátý arbitrator, bývalý trak
ční komisař Holcomb. Na sly
šení zastupovati budou ^poleč 
nost právník II. JÍ Crawford 
a unii bývalý federální soudce 
W. li. Day. 

PftEJET AUTEM ZA CHY
TACÍ MUCH. 

71etý Jos. Pik i z, 6018 Glass 
ave. N. E., bavil se poblíže do 
mova ve středu ulice chytáním 
much a byl za tohoto lovu sra 
žen k zemi autem. Leží v La
keside nemocnici s rozštípe
nou lebeční kostí. Řidič auta 
zbavon byl Vtšker^Tzodpověd 
nost i. . •* i 

TŘETÍ KANDIDÁT Z BÝVÁ-
LVCH KOHLEROVÝCH 

ÚftEĎN ÍKdř " 

Bývalý "kouřový" komisař 
za vlády mayora Kohlera Ge
orge Saal zadal včera svoji 
kandidaturu ,0 republikánskou 
nominaci na úřad okresního 
rekordera. Saal je již třetím 
stoupencem Kohlera, ucháze
jícím se o okresní úřad. Již 
dříve byly hlášeny kandida
tury na úřady okresních ko
misařů bývalých náčelníku 
bezpečnostního a parkovního 
departmentu Tomáše C. Mar
tince a G. A. Ruetenika. Po
dobně zadal včera petici o re
publikánskou nominaci na ú-
řad okresního šerifa bývalý 
městský bezpečnostní ' ;ředitel 
za pavisovy #Ari 
ton B. Sprostý,* ;  

150 KONÍ V lEBEZř-Ečf 
UHOŘENÍ. 

Z»'požáru étájl If, V. Fran
ka, 415 St, Clair ave., ohro
ženo bylo 150 koní, které se 
však podařilo ještě včas vyvě
sti. Podojme hrozilo zničení i 
50 truckům, umístěným v téže 
budově. V stájích zaměstna
ný H. Gehringer byl za haše
ní popálen na rukou a obliče
ji a jistý Harold Zorák přeitno 
žen byl na třetím patře „dý
mem. Byl však hasiči, když se 
byl objevil u okna, snesen. Ve
litel hasičského oddílu Jan J. 
Král odhaduje škodu ohněm 
způsobenou na $1300. 

NOVÝ ZDROJ PRÍRODNÍHO 
PLYNU. 

SEBEVRA2DA V NÁVALU 
CHOROMYSLNOSTI. 

Na Whisky Islandu u jezer-
ního pobřeží západně od ře
ky Cuyahogy navrtána byla 
studně přírodního plynu, od 
které se očekává, že vydá den 
ně $1,220.000 krychlových 
stop plynu. Vrtbu podnikl Mc 
Grath, 287 Arcade, který po
zemek najal od majitelky The 
Lake Erie Iron Co. Studně hná 
na jest do hloubky 2370 stop, 
kde se narazilo na tak zvaný 
newburgský neb niagarský pí 
sek. McGrath ohdlá navrtá-
vati studni druhou v nejblíž-
ší době a sám kutací pr&ce na 
pozemku v rozloze 40 akrů 
řídí. Míflto, kde nález byl u-
činěn, ohraničeno jest řekou, 
jezerem, Edgewater parkemi 
a tratí dráhy New York Cen
tral. Dobytý plyn bude prod&n 
The East Ohio Gas Co. 

Když výpomocný áerif Mel-
vin Johnson včera odpoledne 
vešel na verandu domu 6808 
Park" ave. 4 varantem pro Jo
sefa Markuska, na něhož u-
dala vlastní! žena, že v návalu 
choromysfrio^ti ohrožuje život 
její i dítek, tíeskla pojednou 
rána a šerif našel Markuska 
ji mrtvého, ležícího ' na zemi 
s vypálenýní revolverem v,edle 
něho.* I 

SESTRA P. V. SNAJDRA 
XEMftELA. * 

Ku ikonci dubna zemřela v 
Liberci v Čechách ve věku 65 
roků pí. Terezie Zvířecí, vdo
va po lékaři ve zmíněném mě 
sté a sestřra nezapomenutelné-
ného p.- Václava šnajdra. 
Zprávu o tom obdržela zdejší 
krajanka pí. Albina Geigrová, 
sestra zesnulé a rovněž sestra 
p, šnajdra. Mimo pí. Geigro-
vou žije zde je&tě druhá ses
tra, slečna Anna šnajdrová, 
jimž projevujeme upřímnou 
soustrast. 

SCANLON POŽADUJE NO-

Youngstownský politikář 
Pat J. Scanlon, který byl před 
zdejším federálním soudcem 
Killitsem usvědčen ze spiknu
tí proti projiibičním zákonům, 
podal žádost o nový soud. V 
důvodech se praví, že soud 
přistoupil na nedostatečné dů
kazy a že ge také Killits do
pustil omyli, ^ 

• 

11. jŘiJEN "DNEM CUKRO
VINEK". 

Náš célý sklad 
letního 

rad 

Náš ohromný sklad letního ná
bytku, 35a příčinou nepříznivé-

• ( . ho počasí nejde tak na odbyt, 
jak j»me předpokládali. — My 

* nemáme dosti místa, abychom 
' toto; zboží drželi přes simfPt 

proto ' * 

TATO OHROMNÁ SRÁŽKA 

Vfí*V tomto výprodeji jsou veákefó" 
;V FIBRE SETTEE, židle a hotl-

. páky, veškeré-židle a houpákv 
|š^vporť;h a všechny k»nvasog|j*r 

ťV ií 4 houpačky obsaženy 
v t r1 

DVA OBCHODY: 
5432—42 BROADWAY 

320511E. 93. St. blíž Kinsman 
Naše obchody jsou otevřeny v pondělí, ve čtvrtek a v sobotu večer 

MY PRODÁVÁME ZA HOTOVÉ NEB NA SPLÁTKY, v 

> 

t * » 1 ^ 1 • ^ > * • . /. •• |X * * > ^ f 
ČTVRTEK, 22. KVĚTNA_ 1924 

PLANÝ NA REORGANISOVA-
Ní REPRESENTATIVE CO. A 

SPftíBUZNĚNVCH SPO-
LECNOSTÍ. 

členstv# Sdružení milloob-
chodníků cukrovinkami- v Spo 
jených Státech hodlá považo-
vati druhou sobotu v měsíci 
říjnu každoročně za "nejslad-
ší den v roce", jak bylo včera 
rozhodnuto v hotelu Wirrton. 
Delegáti schůze navštívili vče 
ra zdejší čelnéjAí továrny cu
krovinek a po volbě úředníků 
bylo jsa sedání odročeno. 

FERGUSON KR1TISUJE NO
VOU DLA2BU NA EUCLID. 

Na Euclid ave. od vých. 9. 
ul. k náměstí klade Cleveland 
ská společnost pouličních drah 
kolem koleji dlažbu, s kterou 
ale není spokojen ředitel měst 

k služby Ferguson. Prohlížel 
lyto práce a prohlásil sice u-
potřebený materiál za dobrý, 
ale práci za nedbalou. Výsle
dek jeho inspekce byl, že po
hrozil spol&íftpsti, že město 
dlažební prápe vykoná samo, 
ale na útraty společnosti. 

Reeeivrové společndiH upa
dnuvších ve finanční nesnáze 

The Representative Realty 
Co. v čele Bernon, Stone a 
linchliffe spolu s jejich přá
ními poradci Mealsem a Day 

em, pracují na plánech směřu 
jících k reorganisování a kon
solidování sedmi společností 
Representative skupiny. Jsou 

to kromě podniku jmenované-
io Representative Mortgage 

Co., Representative Construc
tion Co., Representative Ma
nufacturing & Supply Co., Re 
presentative Investvement Co., 
Municipal Realty Co. a Muni-
ipal Mortgage Co. Ozdravě

ní podniků má provésti rjeorga 
nisační výbor sestavený ze tří 
neb čtyř prominentnějších Cle 
velanďanů, kteří by byli u-
znáni hlavními akcionáři i vě 
řitely. Výbor by. měl soustře-
diti do svojí moci všechny ak
cie a po případě vydati 40.000 
akcií nových, založených na 
hodnotě $4,000.000, jak vyka
zuje bilance dle knih společ
ností. Konsolidace by však ne 
znamenala, že by společnosti 
zbaveny byly vnucené správy, 
ale měla by za hlavní účel po-
staviti podniky na jistější zá-
<lad, tak aby receivrové mo-
ili dostavěti nedohotovené do
my Representative Co. a tyto 
pak prodati za výhodnější ce 
oy.. Nový plán, jestliže bude 
přijat, jest vlastně týž jaký 
navrhoval dříve Peskind, kte
rý se přimlouval pro odluku 
Municipal Savings & Loan Co. 
a organisování ostatních spo
lečností v podniky samostatné, 
ne však jen dle jmen, ale i v, 
celé jejich podstatě. 

SMRTELNĚ ZRANĚN RYCH
LÍKEM U WILLOUGHBY. 
Louis B. Kobéria, 301etý dla 

žební kontraktor z Conneaut, 
O., jel autotruckem z Cleve 
landu přes koleje dráhy New 
York Central na Rush rd 
Willoughby, kde byl zachy
cen rychlíkem X\. století a 
odhozen 150 stop daleko. Le
ží v nemocnici Lake okresu 
vnitřním zraněním a malou 
nadějí, že těžký úraz přeži
je Sesednul právě, aby něco 
na trucku opravil, když se 
vlak přihnal. Neštěstí se udá
lo v noci a těžce zraněný Ro
berte měl ještě tolik síly, že 
zapálil polštáře sedadla a tak 
no sebe upozornil vlak druhý, 
přijíždějící za vlakem prv
ním. Druhý vlak sebral zraně
ného a dopravil na stanici ve 
Willoughby, odkud odvezen 
byl do nemocnice v Painesvil-
le. * 

Roberts před několika roky 
spadl s okna třetího poscho
dí a před několika měsíci bý 
postřelen lupičem. 

\ / 

ZAŘIZOVÁNÍ 
DOMÁCNOSli 

je naše specialita. 

M. F.  BROŽ 
nábytkový a ielezářtký 

obchod 
UNION A KINSMAN 

(Pokračování.) 

U  Š f t C H l  
na Broadway, kaldl iterf » pátek, ter 
•itvé PRAŽSKÉ: 8ALA.MY « jiné uzená} 
4ké výrobky, uplrMrtaé velni chuti*. 

5321 BtROADWAY 

Přeloženi schůze. 
Vsem sestrám 

Klubů Májová ""-""V 

Ratolest 
se oznamuje, že Klub pře
kládá svoji pravidelnou 
schůzi, která se měla konati 

neděli 25. května na den 
zdobení hrobů 30. května 
ve 2 hod. odpoledne a to za 
příčinou, že v České Síni 
Sokol se koná Bazár a slav 
nost "Radovánek". Ve schů 
zi dne 30. května oslavíme 

Mothers Day" a budeme 
míti pravé sesterské poba 
vení, 

' ANNA PEKAR, 
předsedkyně. 

Veselo je v cefém kra ji< , 
když je ta Májová neděly 
a muzikanti vyhrávají. A 

Budou hráti přes zahrady a pole 
a to zvláště na 

V Ý L E T Ě  
—kterV Dorádá— 

Střelecký a Rybářský 
Klub 

" S L A P N I C K A "  
v neděli 25. května 

v zahradě p. Čapka, vých. 71. ul 
Hudba Sdružení Ces. Hudební 

ků pod řízením p. J« Sístka. 
O vše bude postaráno. 

V úctě zve 
VÝBOR. 

ByUDDyUDDUM&lHByLMaJUBuk 
— Jak může tid věděti. i t  

•náte něco na prodej, kdy; 
onu to dříve neoznámíte? 

'•ji 

ft¥" , • • 

lié% "ill JikdJl "ti 
c 

'!>#•» I4«« Jaou piiHir pro pálek — |» dudatt , JIM 
Í.Aétti wliJrdnAvky rtv^UiiJI aut lutu 
«bn«l fT|NM|N|A na dol.lrltu. Ahy l»>l 'mlíriiifn itlkuit .klx-ti.id >• IkuiM. 

_ kit ttkairirito imiioí»Ivl. l'un«Ulr létu iiMIritiwn. , 

Páteční Láce 
uThe May Co. 
$85 jarní obleky, poiret Tw'11 atd#  pq^Mv4ca,' $14.75 
.$25 dámské Qclovlněně kabáty, plaídý. kostky. $14.9ři 
$7.50 dívčí hedv. obleky pro školu } vycházku, $4.45 
$1.69 organdinové obleky, kajk. /dob. všech velk.^I 
5$ plátěné obleky, dívčí módních barev a ozdob $2.88 

' $1.49 tubové- obleky, iotyš, napodob, plátno, 78c 
*"]Dívčí nepromok. pláště * připojenou kapuci, po 88c 

; f)am. knickťr kalhoty pro sport, dobře šité, $2.78 
* '$5 lněné dámské oMek*^, též dívči, vkus. vzorů $3 

Dam. sukně, skládaný vlněný krep, plaidy i j. $2.75 

$17 obleky, dámské, krepdeSín, k^ntonkrep^etd. $8.95 
Chlap, oxfordky, nový franc, vzor, $2.50 hod. $1.95 
$2 dětské pumps střevíce z pat. kůže 8Ví—11, $1.39 
31 p. š. látka na stínidla. s 2 pale. pruhem, yard 35c 
$2 50 nweatry, zbylé slipover tvary vybr. barev 95c 
t 

B9c bloomersy, dětské pro 2 až Gleté. dvojí-steh 39c 
$1 .25 coverall zástěry s kape., šerpou a úvazky 77c 
$2.95 obleky, dětské z imp. voilu, organdinu $1.39 
89c muielín. prádlo, chemise, stepins, bloomersy 48«; 
$1.29 rompersy, pro 2 až 61eté hochy a dívky 77c 

Polly. Prim zástěry ze šotySe, alipovpf |  jiné tvary 49c 
Až $4.50 muž. boty a oxfordky. gum. podpatky $2.89 
Brusel, koberce bezešvé, 1a pestrý, 9x12'stop $10.95 
$1.25 svítilny, spodek z komposice, pergam. stín. 89c 
$12 stínidla na vysoké lampy, velký výběr po $8.95 

Vkusný kreton, všech žád. bar. vzorů, ymtd po 19c 
Longcloth, měkký, angl. bil. na růz. prádlo 12V2c 
Bílá látía dimittie, pruhováná i kostkovaná yd 19c 
Rompercloth, 32 p. š. pěk. kostek i bar. komb. 18c 
Až $1.95 dámské kožené kabelky váčkové, i j. $1.2í) 

Dam. a détské kapesníky. vySív. růžky až 10c h. 3c 
$1.39 rukavice 16 knofl. milánské hedv. 51/2—8. 95c 
Lot 500 zbyl. záclon, pěk. výb^r na dveře i okna 29c 
Prérijní trávní rohožky, as 18xíJ6 pal. zítra po 39c 
$1 19 ustřižk. koberce, 25x50 pal. s trep«»íjn po 

400 dámských $2.95 
$3.95 ozdobených az 

KLOBOUKU 
jen v pátek po 

$1.88 
Klobouky ze slámy 

neb slaměných a látko 
vých kombinací. Hada 
nejvkusnějších tvnrú. 
fešně zdobených. V 
pátek jen ve sklepení. 
$1.95 nezdobené klo

boukové formy 
$1.28 

Mnohé nové formy a 
slámy. Nejnovější bar
vy. Výmineěně v pátek 
zvi. ve sk lepení $1.28. 

Dámské a dívčí 
$15.00 až $19.00 

K A B Á T Y  
v pátek jen po 

$8,66 
Slohové nové plaidy, ši
roké pruhy a jednodu
ché odstíny, z látky vý
tečné jak ort i » plnou 
podšívkou. Zvi. pr<> je
diný den jon $8.06. 

• '  v  

Nové jarní obleky 
jen v pátek ve sklepení 

$4.0* 
Velký výběr pěkných 

trikoletových .a krepo
vých, černých, ěedých 
i nových barev. 

'^Záclonový tyl, bílý a beige až 49c h. yard po 35c 
. , í)amské sport a šité klobouky až $2.95 hod. $1.48 

95c květinové pletence, značný výběr, zítra po 50c 
^ $1,95 klobouky, dívčí všech velk. velký výběr 98c 

v' H. A W. pasy, pohodlné pro sport i vieob. noš. 79c 
£ • \ 
69c silkelette, 36 p. š. světlých i ťinav. odstínů yd 49c 
Tussah hedvábí, 36 p. š. omez. mrřožství v pátek 49c 
Až 74c satén, zbylý v délkách od 1 do 5 ya^dů 29c 
Až $1.95 korálkové i jiné dámské kabelky po $1.29 
Mužské bavln, ponožky, sesílené paty a špičky, 12c 

$1 mužská union trika, balbrig. všech velk. po 69c 
" Dámská union trika, rýh. bavlna 75c hod. po 49c 

Plné merceris. détské ponožky, slabě druhotř. 15c 
<• ;Dámské fibrové punčochy, všech požad. barev, 27c 

M "D&itikké punčochy z hedv. fibru, prvotř. zboží, 65c 

75c chlap, atlet, trika union, trvanliv, évýroby po 55c 
Mužská atlet, trika union, druhotř. 85c jak. po 55c 
Chlap, blůzy pro školu i vycházku, velk. 6—15, 59c 
Chlap, overalls, modrý a modrobílý drill, 3—8, 59c 
Chlap. déšť. kabáty, gum. trvanlivé, 4 až 16, $2.95 
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