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ZASEDÁNI MĚSTSKÉ RADY. 

Rádní Helena GreenoVá za 
dala včera ordinanci, dle kte-
fé mají městské soudy samy 
Iřjyřizovati prohibiční přestup 
'kjy, tak aby město mělo z u-
léžených pokut podíl, jako se 
děje v některých předměst
ských obcích, kde tento pra-
nien jest někdy hlavním zdro
jem obecních příjmů. Návrh 
odkázán byl k dalšímu pro-
.jednáni právnímu výboru; Až 
dosud sice municipální soud 

S'>dobné případy vyřizoval, 
e měato mělo z toho jen vý-

>hy, kdežto pokuty obdržel 
polovině stát. Podobnou or-

inanci podal před třemi roky 
llidní Sulzman a návrh po o-
fosici jak "suchých" i "vlh-
|ých" radních prostě zamít
nut. : i; 

Peter Wit předíoift ©wMnan 
kterou by odvolány byly 

iechny certifikáty schválené 
|dys městskou radou různým 

, ^olečnostem, provozujícím 
iozbu autobusy na různýc^ 
Meziměstských tratích. Jedná 
Je o stanovení, zda má utilitní 

' |omisp právo, která certifiká 
ty vydala, zasahovati tak \ 
traťiení práva města. 

Dále bylo již podruhé jed 
|iáno o dopravním dodatku rad 

.^;Í|ího VV. E. Pottera, kterým ma 
J|ýti zakázáno stavěti auta u 
Chodníků na celé Euclid ave. 

S P O Z O R N É H Í .  
, Mínite-li si nechat pře!>arvitti 

|eb vyčistiti vaše hedvábné neb 
llněné šaty, obleky neb záclony, 
všechny druhy plyšové, hedvábn 
9 podobné, obraťte se s důvěrou 
na 
FRED KRÁL a Synové , 3190 VÝCH. 132. UL l Kinsman Rd. 
. Naše 40ti letá zkušenost je Vaší 
žárukou. Auto service po celém 
Clevelandu. 
< Tel. Garfield 662 W. , 

od vých< 22. ul. až po Public 
Square a na výcli. 9. ul. od St. 
CLair ave. až po Central ave. 
a sice v době od 7.30 hod. do 
9 hod. dop. a od 5 do 6 hod. 
odpoledne. Podobně omezena 
má býti doprava na Ontario 
ul. a Superior ave. směrem k 
náměstí. Zamítnut byl opětov
ný uokus radního McGintyho, 
aby znovuzřízeny byly někte
ré zrušené zastávky a sice 
před. Arcadami na Superior 
ave. a před Taylor Arcadou 
na Euclid ave. 

Koncem týdne objeví se 
vždy v novinách plno zpráv o 
příštím pondělním zasedání, 
ale schůze samy obyčejně vů
bec o předem hlášených sen-
sackh ani nejedná. Tak ne
bylo vůbec jednáno o pověst
ném dodatku 32. domácího řá 
du bezpečnostního oddělení, 
kterým se zakazuje hasičům a 
policistům státi se členy rftt-
ných organisací. 

AUTOMOBILOVÉ NEHODY 
S SŤASTNÝM ZAKONČENÍM 

OSOBNÍ. 

V průvodu stavitele p. Petra 
Neužila navštívil nás včerej
šího odpoledne krajan p. Vá 
clav Šnajdr, známý pracovník 
v kruzích č. S. P. S. a bývalý 
správce Národní síně, v Ed 
wardsville, 111., poslední dobou 
farmář v Silverhill v Alabamě. 
Milý host mešká v Clevelandě 
na delší návštěvě za cesty, za 
které se pokouší zjednati od
byt farmářských plodin přímo 
obchodníkům. Za rozhovoru 
podal nám několik křiklavých 
případů, které skutečně volají 
po nápravě. Vysvětloval, nám, 
že ku př. farmář dostává za 
dvě okurky ne celý cent, kdež
to v trhu ve městech požado 
váno jest 25c za okurku jednu. 
Přejeme p. Šnajdrovi, aby se 
mu záměr jeho zdařil v plné 
míře nejen ku prospěchu far 
mářů, ale I nás takto odíra
ných ubožáků. , 

rym 

Pí. Anna Petersonová, 1832 
vých. 82. ul., vyjela si včera 
se svojí dcerou Vivianou a 
její přítelkyní Helenou Mes-
seltonovou na East boulevardu 
u Superior ave. Chtěla se vy-
hnouti jinému autu, když po
jednou nad strojem ztratila 
kontrolu a sjela přes ,okraj 
chodníku po svahu 45 stop 
hlubokém. Zvláštní náhodou se 
auto nepřevrhlo a bylo za-
stveno, když bylo přerazilo 
mladý strom. Všechny vyváz
ly bez úrazu. Nehodu zapla
tilo jen jedno kolo auta. 

O podobném štěstí může 
mluviti W. Oehme, 10307 De
troit ave., jenž jeda se svým 
synem mrzákem Waltherem 
vrazil autem na Bridge ave. 

Fulton rd. do telefonního 
sloupu. Stroj byl sice rozbit, 
ale oba cestující nepotřebova 
li ani vyhledávat! lékařské po 
moci. 

darovati škole jen sedm, 
neboť svazek sedmý si někdo 
od otce jeho vypůjčil a p. dok 
tor ovšem neví, kdo z našich 
krajanů to byl. Knihovník čes
ké, školy, Josef Valášek, žádá 
proto všechny přátele Václa
va Medlina, kdož si knihy od 
něho vypůjčovali, aby se me
zi knihy svoje podívali, zdali 
sedmý svazek "Hradů, zámků 
a tvrzí českých", obsahující 
iMsecko, u niph náhodou nezů

stal. Krásné díl<> by mnoho na 
své ceně získalo, když by se 
svazek sedmý nalezl. Snažně 
tedy žádáme, aby hledaná kni 
ha laskavě byla odevzdána do 
české síně Sfokol a šťastnému 
nálezéi za ochotné irrácerrí již 
tímto děkujeme. 

KRÁSNÝ DAR KNIHOVNĚ. 

české školní knihovně na 
záp. straně dostalo se vzácné 
ho daru. Dr. W. A. Medlín da 
roval totiž škole Sedláčkovo 
krásné illustrované dílo "Hra
dy, zámky a tvrze české." Cen 
né tyto svazku byly památ 
kou po zesnulém otci p. dok
tora, všeobecně 'známém Vá 
davu Medlínovi, jia něhož mno 
ho přátel podnes vzpomíná; 
p. doktor se vš^k konečně od 
hodlal darovati je školní kni
hovně, kde í>ro vždycky budou 
zajímavou pomůckou při čes 
kém zeměpisu a dějepisu, zé 
které děti seznají mnohá krá
sná zákoutí z vlasti svých ro 
dičů. 

Dílo prof. Aug. Sedláčka čí-
t á asi 14 svazků, zesnulý V 
Medlín odbíral celkem osm 
svazku, p. doktor však moli 

CESTOVANÍ DO EVROPY A 
ZPĚT NEOMEZENO PRO 

ZBEJti* RESIDENTY. 

V novém' zákoně omezují
cím proud p řistě ho válec ký je 
zřetelný odstavec, dle kterého 
ve Spojených Státech usedlí 
cizinci, třeba dosud nenatura 
lisovaní, mohou navštíviti E-
vropu, aniž! by jejich návrat 
podléhal kvótovým předpisům. 
Povolení k dočasné návštěvě 
6měsíční, která ale může býti 
kterýmkoli arperickým konsu-
em v evropských městech pro 

dloužena na dalších 6 měsíců, 
dá se všem, po udání příčin k 
cestě. Povolení obstarávají za 
každého výletníka obyčejně 
cestovní neb přeplavní společ
nosti samy. I 

"" 1» 
OTRÁVEN PLYNEM ZA ČTE

NÍ NOVIN. 

Včewi přistrčil asi 46-
letý Charles Schlitneck židli 
k plynovým kamnům a pěkně 
při teple pročítal noviny. Tyto 
mu pojednou vypadly z rukou 
a hlava jeho naklonila se 
prsům. Lékaři v Mt. Sinai ne

mocnici, kam Schtftneck byl 
dopraven, praví, že se nadý
chal jedovatých plynů tvoří
cích se při spalování. Stav je
ho jest kritický. , 

VAROVÁNÍ PftÉD NÁKU
PEM OD PODEZŘELÝCH 

PODOMNÍCH OB* 
CHODNÍKO. 

W. H. Cftřiy/taffeiiitlík rady 
maloobchodníků při zdejší Ob 
chodní Komoře varuje obyva
telstvo před nákupem od po
dezřelých hauzírníků, jichž po 
čet za stávajícího jara neoby
čejně vzrostl. Kupec od podob 
ných obchodníků vystavuje se 
nebezpečí, že koupí zboží kra 
dené a že se koupí vystavuje 
nebezpečí možných soudních 
tahanic a podobným nepří
jemnostem. Zvláště upozorňu
je na muže v námořnické u 
niformě, který nabízí k prode 
ji kožešiny a koberce. Součas
né s varováním Gray žádá, 
aby každý podezřelý případ 
hlášen byl v úřadovně Komo
ry. .. ' 

'  i  . .mi  
NA NÁVŠTĚVU 

do československa po dráze 
Erie odjíždí příští Čtvrtek pá 
nové a dámy: Josef Karban 
a Anna Karban, 3171 záp. 73. 
ul. Po roční návštěvě vrací se 
do svého Domova Kopidlna u 
Jičína. Do New Yorku je bu
de doprovázet jejich syn Fr. 
Karban a tnuk Frank Kar
ban. 

Karolina Hradiláková a E 
leonora Šmerdová, 3528 vých. 
106. ul., jedou navštívit přá 
tele na Kladně, v Hostomicích 
nad Bělou v Čechách a v Rych 
nově v Rakousku. Judita Sa-
kačová a její* dcera Susana 
Sakačová, 3132 záp. 40. ul., 
navštíví přátele v Praze a v 
Tisovci na Slovensku. Vincenc 
Bárta, jeho paní Marie Bár
tová, syn Rudolf a dceruška 

& 
Helena, 1540 Leuderdele ave. 
Lakewood, jedou k matince 

Bárty v Rosni<tfch u Král. 
Iradce a k přátelům v Karlo

vých Varech. J>osefma Andr-
lová, 2778 Edwill rd., jede na 
návštěvu k matince áo <5o»*ké 
Třebové. Marie Ilovská, 714 
Wakefield ave., potěší svoji 
matinku v Králové Lhotě na 
Slovensku a Karel Pistorius 
jede navštívit přátele v Praze 
a ve Vídni. t  

V sobotu vík hni néotoupí 
na loď George Washington v 
Hoboken N. J. 

Přeplavní lístky jak$& j po
třebné listiny obstaral přepla
vní jednatel Frank Sakryd u 
Federal. 

Přejeme všem cestujícím pří 
jemné cestování, radostné shle 
dání se svými přátely a šťast
ný návrat do svého domova. 

KONEC ZNÁMOSTI -
SEBEVRAŽDY. 

DVĚ 

Loa Angeles, 2, června. -
Tragickým způsobem skonči
la krátká milostná známost 
mezi Lew Masonem, filmovým 
direktorem a krásnou 221etou 
herečkou Cecil Wernerovou. 
Mezi jejich přáteli se prošlý 
chalo, že brzy slavena bude 
svatba — a zatím dnes naleze 
na byla mrtvola Masonova ve 
světnici plné svítiplynu a br
zy na to, když zvěděla o sebe 
vraždě svého milence, slečna 
Wernerová se otrávila. Když 
Mason byl nalezen, /*víral ^ 
ruce fotografii dívky. Tato za 
nechala lístek se slovy: "Je to 
příliš mnofto pro mn^ — ne 
stoji to za skončení. Zdá se 
mně všechno tak marným. Ne 
cítím nejmenšího strachu." 

NOVA VLÁDA V ALBÁNII. 

ftím, 2. června. —*#jKdyž ar
máda 6,000 nacionalistů ozbro 
jených polními děly a strojní 

*mi puškami, blížila se k Tira

ně, hlavnímu městu Altoanie, 
kabinet se Sesfrětem Verlazim 

čele se poděkoval dle zprá
vy z Valony zde obdržené. Vri 
oni Bey byl pověřen sestav 
ním nové vlády. >' 

MLUVIL NA VZDÁLENOST 
10,000 M|k > 

Londýn, 2. června. — Wil
liam Marconi mluvil z Poldhti, 

Cornwallu, do Austrálie po 
mocí radiotelefonu v neděli, 
dle sdělení Daily Mail. Tran$-
misse trvala jednu šestnáctinu 
vteřiny a byla potvrzena ka
belem. Vzdálenost 2 Cornwal
lu do Austrálie ve vzdušné čá 
ře jest kolem 10,000 mil. 

UPOZORNĚNÍ CT. 
JANOM. 

KRA 

Jelikož jsem dojel do Cleve
landu za příčinou hledání tr
hu pro luie ranní plodiny, 
jako brambory, okurky (na 
které plodiny máme krásné ú-
rody), a míním se zde zdržet 
celý týden, rád bych' našim 
krajanům, kteří se o farma
ření zajímají, osobná sám vše* 
chno vysvětlil ohledně naií 
krajiny a naší osady, která či
tá asi 150 rodin. Počasí a pod
nebí přímo ideální, půda leh
ká a úrodná, a pozemky mno
hem lacinějií než někdo v kra 
ji s drsným podnebím a neú
rodnou půdou. Pan Neužil byl 
naším hostem poslední zimu, 
když na svojí cestě z Floridy 
se u nás zastavil a strávil me
zi námi asi týden. Dnes, kdy 
já jsem v Clevelandu, jsem 
hostem jeho. Nejsem žádným 
agentem, neprodávám Žádné 
pozemky, ale milerád poslou
žím neb poradím všem kraja
nům, kteří mé služby "* rady 
potřebují. 

* I úctou 
¥ VÁCLAV ŠNAJDR, ' 

u p. P. Neužila, 9715 Denison 
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VÝROČNÍ 
Ve středu, dne 4. června 1924 

Woodland Department Store, 5026 Woodland Ave. Roh Východní f 
51. Ulice 1 

Ollavujeme tento den jako svátek, aby naš! zákazníci měli na naše výročí upomínku. Za tohoto velkého výročního prodeje budeme dávati dvojnásobná orli známlty. 
Vystřihněte dolenní kupon a s každou koupi za 10 centů dostanete dvojí známky. 
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Nepromeškejte tento prodej. Uspoříte skutečně 50  ̂na Vašem dollaru. 

t 
T T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
• 

f 
T 
t 
T 
T 
• 

Clarkovy nitě, prodejní cena tucet za *. 30c 
Clarkovy nítě, tovární zbytek, cívka za . . 4c 
Hedvábné nítě, všech barev, cívka za ... . 4c 
Diimské bavlněné punéochy, černé a hnědé, pra-
Sansilk a nítě k vyšívaní, cívka za 4c 

videi né hodnoty 25c, prodejní cena 9c 
Damske hedvábné punčochy, jen černě, alabo 

druhotřídní, (»5c hod. prodejní cena 25c 
Dámské hedvábné punčochy vybraných karev 

75c hodnoty, prodejní cena 39c 
50 tuctu čisté '-hedvábných dámských < punčoch, 

> vybraných barev. l)8c hodnoty, prod, cena 49(* 
Mužské bavlněné 'ponožky, všech barev, pravi

delné hodnoty 15c, prodejní cena po 9c 
Mužské ponožky z hedvábné přise, UOc hodnoty, 

všech barev, prodejní cena ........................ 15c 
Mužské čistě hedvábné punčochy, vybraných ba

rev, 69c hodnoty, prodejní cena 39c 
Mužské bílé kapesníky, 10c hodnoty .... 6 za 25c 
Mužské podvuzky, 25c hodnoty, prod, cena .... 9c 
Mužské dvojité podvazky, prav. 50c hod. po 19c 
Dětské ponožky z hedv. příze, všech barev, 45c 

hodnoty, prodejní cena 19C 

^"Velký lot bílých Liberty prostěradel, merceri«o-
vaný finiš, nepatrné pošpiněné, pravidelná $4, 
a $5 hodnota, prodejní cena $1.69 

Velký lot barevných postelních přikrývek, výb. 
jakosti, modré, rúžove, žluto a šedě, $5 a $0 
hodnoty, prodejní cen^ |2.79 

Velký výběr setů na postele, g třepením 4 zoutn 
kováním, prav. hod. $10 až $12, po ...... $4.9ft 

Velký výběr 100*> vlněných dvojitých dek. Zvi. 
velk., $10 a $12 hod. prod, cena $4.98 

50 tuctů komfortek, 100 '»'• nová bavlna, vybra
ných barev, $4 a $5 hodnoty, prod, cena $2.98 

Jiný velký lot komfortek, silkolinový povlak, spo 
dem satén, pravidelné hodnoty $10 a $12, pro
dejní cena $4.98 a $5.49 

100 tuctů hotových krajkových záclon, vybrané 
v3ory„ $1.25 a $1.50 hod. pár po 59c-

50 tuctů markezytových, hotových karnýrovýih-
záclon, $2 a $2.25 hodnoty, po 98c 

500 yardů stolního damašku, 62—72 p. Sir. $1.00 
a $1.25 hodnoty, prodejní cena 49c a 59c 

Velký lot z Československa importované sypkovi-
ny, růžová a bílá, 98c hod. yard jen 39c 

Velký lot, 32 pal. sir. amoskeag šotyáe, 28c hod: 
prodejní cena yard po 14c 

10,000 yardů černého a šedého saténu, 36 pal. 
šir. hedvábný finiš, 69c hod. yard po 29c 

Velký lot dámských košilkových živůtků t/všeth 
barev, $2 a $2.50 hod. po 79c 

Velký lot dámských jarních kabátů, poslední vzo 
ry plaidů, proužků i jednoduché. Hedv. linget-
te $20, $25 hod. prodejní cena $7.98 

Velký lot spodniček, chemise a saténových, prin-
tíess slips, všech barev,, '$1.28 hod. po 79c 

Lot dámských áotyšových obleků, poslední vzory, 
$1.50 hodnoty po ' 79c 

Dámské hedvábně lingette bloomersy, všech ba
rev, $1.50 hodnoty, prod, cena 79c 

Dámské saténové bloomersy, všech barev, 98c 
hodnoty, prodejní cena po 55c 

Velký lot dámských zástěr bez rukávů, pravidel
né 79c hodnoty, prod, cena 49c 

Dámská letni union trika, prav. 08c hod. po 49« 
„ I^amšké hedvábné krepové bloomersy všech ba-

- rev, $1.00 .hod* prod, cena >.4, 49c 
? I^áť prvotřídních mužských! B. IV^IX, pravi $1^25 

- ' hodnoty, po \....,...,1..,\. 69c 
v500 dámských šatů, tečkovaný swiss a voile, velk. 

36—52, prav. $5 a $6 po $1.98 a $2.19 
Dámské vkusné, jen bílé noční úbory $1.25 hod

noty, prodejní cena po ; 79c 
50 tuctů mužských atlet, trik, v&ech velk. 75c 

hodnoty, prodejní cena po 43c 
50 tuctů nejlepšího Cooperova prádla, $1.75 až 

$2 hodnoty, po N. 89c 
Mužská balbriganová union trika, velk. 36—-38. 

pravidelné 98c hodnoty 49c 
Mužské balbr|ganové dvoukusové prádlo, kus 

pravidelně 55c jen po 35c 
Mužské modré chambrayové košile, 89c h. 59c 
Mužské polka dot košile, váech velkosti, $1.25 

hodnoty, prodejní cena 69c 
Lot mužských khaki moleskin kalhot $2 h. 98c 

Velký lot mužských, čistě -worstedových. kalhot, 
velkosti 32—36 $5 a $6 hod. po $2.29 

Mužské overalls, všech velkostí, $1.45 hod. 98c 
Lot mužských svátečních klobouků a jčepic $2 

až $2.50 hodnoty, prodejní eena 89c 
Lot mužských svátečních košil bez neb s lípicem 

$2 a $2.50 hod. po 69c 
Velký lot chlapeckých a dívčích atlet, vtnion trik, 

prav. ceny 65c jěn f>o I . . , . . . . . . ; . ; .  1; 29c 
60 tuctů dětských bloomersových obleků velk. 

2—4, prav; 75c hodnoty, prod, cena 35c 
E&ět»k£ áotyšyvé oblečky, velk. , 6^12, 96c; hod

noty, prodejní tena po L 58c 
Velký lot dívčích zástěr, velkosti 6—12, pravi

delné 75c hodnoty, po 35c 
Dívčí hedvábné obleky, pravidelné $2.50 a $3.00 

hodnoty, prodejní cena po $1.49 
200 chlap, čistě vlněných obleků ,1 pár kalhot. 

$6 a $7 hodnoty, po $3.98 
Velký lot chlap, kalhot, pfavidelné $1.50 a $1.75 

hodnoty, prodejní cena po 89c 
Velký lot mužských a chlapeckých čepic 55c h. 

prodejní cena po J5C 

• 

•1-

,,v 
<; 

' • ^ sf:v-

X 

7 
T t 
J 
T 
T t 
T 
T 
T 
T t t 
t 

• • , w ^ f w » r rvvYvYVVYVVVWVVTVvyvVyV< » 
Přineste tento kupon sebou a dostanete dvo- * * 
jité orlí známky s každou koupí za 10c. 

;; Napište prosím svoje jméno a adresu. 
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