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':TV neděli o 6. hodině večerní 
Kaslechl jsem zprávu, že far-
ma krajana pana Františka 
Švece v Avon O. blíže Lorain 
l*yla zachvácena hroznou vi
chřicí, která dříve rozvrátila 
thkřka půl města Lorain. Již 

Íelší čas se znám s celou ro-
inou šveců a znám velice do-

HlJJIU -! -—JJl-
bíe i poměry a překážky, ja
kých bylo nutno prodělati této 
rodině, aby vydobyli si živo
bytí na malém pozemku asi 
35 akrů. Dtluh, neúroda i ne-
moce často hatily plány- p. 
švece. Konečně již se zdálo, 
že celá rodina je zachráněna, 
neboť všichni těšili se stálej
šímu zdraví a dluh na majet
ku byl již nepatrný, když o-
pětně minulou sobotu potkala 
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PftlPRAVTE SE NA 

C E L O D E N N Í  V Ý L E T  
NA DEN 4. ČERVENCE 1924 

— který pořádá — > „ 

LOŽE PROKOP VELKÝ, !. O. O. F. 
na svoji farmu po dráze Wheeling A Lake Erie. 

Vlak vyjíždí v 8:15 hodin ráno z nádraží E. $3. ul. 

i Vstupné 25c osoba. \ * ^Sokolská hudba. 

O náležité pobavení a občerstvení se postará 
v ' !  Z á b a v n í  v ý b o r .  

> r y r y  r <  > ry r> r sr> ry 

I  O Z N Á M E N Í .  
Jelikož čas k účtování půl letních iiro-

ků na vklady .je zde, každý vkladatel mů
že prinésti svoji knížku do úřadovny mezi 
prvním a desátým ěerveneem k připsání 
jeho částky ňrokůl 

Peníze uložené v této době ;obdrží ú-
VQky od prvního července. 

THE VČELA BUILDING & LOAN 
ASSOCIATION 

Majetek více než $(>,250.000.00. 
HLAVNÍ ÚÚADOWA:  

Roh Broadway a Portage ulice. 
ODBOOKA:  

12715 Miles Avenu* 

tuto rodinu nová a skutečnělnikajících příznivců osady a lotová, ve Woodland Hills par-| 
nejhroznější rána, néboť vi-ldoplněn stručnými dějinamilku hudba Kirkova á hudba 
chřice zachvátila celý majeteklčelnějších 'kat. spolků jakož ilRusssova v Kinsbury parku. 

. švece. Zničeny nejen všech-IJiistorií vzniku osady v r. 18731 Ohňostrojem zakončena bude 
ny budovy, ale i hospodářskélkdy zakoupen pozemek kostelIoslava ve všech jmenovaných 
stroje, šat a prádlo rozmetánolní a zahájeny sbírky na stav-1sadech. Podobně slaven budel 
po poli a lesě. Po prohlídcell>u, podobně jest věnován člá-|Den prohlášení neodvislosti v 
celého okolí byl jsem přesvědlnek vývinu osadni školy. Ipředměstích. Lakewood pak kf 
čen, že rodina šveců byla nejl S velkou péčí vypravený Pa-Iobvyklé podívané přidá ve 2 
více poškozena, neboť možnolmátník přijde zajisté vhodí hodiny odp, velký Automobilol 
odhadnouti škodu do výšelvšem přátelům mostních dějin.|vý průvod. 
55000. Pí. Švecová byla ner-[ 
ově rozrušena, nebot 'jest si NEBEZPEČNA UPOMÍNKA! PRONÁSLEDOVÁNÍ SAZECOI 
édoma, že celý majetek až NA SVĚTOVOU VOJNU. | NA VÝSLEDKY BASEBALLU| 

na pozemek jest úplně zničen, f 
Kromě nervového rozrušení! Na půdě domu pro 4 rodi-| Department justičních agenl 
utrpěla íí. Švecová poraněnílny č. 6928 Worley ave. S. E.ltů podnikne tažení proti sáze-l 
na hlavě a na ruce, kteroulnašla jedna žena 19 ručníchlčům při baseballových hrách,[ 
dosud neovládá a pak něko-lgranátů a neznalá věci sebra-ljejichž sport bují v Clevelan-

k menších zranění na nohou.Ila jeden, užila ho jako vázyldě, Buffalu jakož i v jinýchl 
Manžel a dítky vyvázli s men-lna květiny, kterou postavilaI městech v Ohiu a New Yorku, 
ším poraněním, většinou po-lna krb. Muži zdála se býti vá-l Začátek učiněn byl včera v| 
krabání nebo odření těla. Ta-lza podezřelou a prohlížel i o-lBuffalu, kde zatčeni dva mu-

kovým způsobem vymstila selstatní granáty, až konečně do-l ži a vydán současně zatykači 
říroda na krajanu švecovi,!stal nápad poraditi se s poli-li na čtyři Clevelanďany. V sáz| 

který je v českých rodináchlcií. Do domfci vyslaný strážníkl kách na výsledky baseballo-
hvalně známým, neboť nále-lBert Pine opatrně nebezpečné! vých her šlo se do značných! 
í k několika spolkům českými hračky přinesl na stanici I tisíců, jak praví col. W. J. 

je též členem lože "Odd Fellbr^oadwayskou u Jones rd.> kdel Donovan, spolkový návladní v 
loows" (Prokop Velký č. 708) Ishledáno, že as 16 granátů jel Buffalu. Hlavní stany sázečů 
I. O. O. F. Na žádost mnohaldosud nabito. Granáty dle polbyly v Buffalu a Clevelandě s 
krajanů, kteří sympatisují sllicejních domněnek ležely na I pobočkami v Akronu, Dayto-
od. šveců, bylo ujednáno podlpůdě již delší dobu a byly Inu a Niles, O. Podobně i líst-| 
iknouti dobročinnou sbírkultam přineseny patrně nškte-1ky a hráčské listiny tištěny by-

poněžní, aby alespoň tímtolrým dělníkem zaměstnaným za|ly zde a v Buffalu, tiskl je je-| 
působem bylo částečně po-lválky při vjrobě střeliva. 

moženo této ubohé rodině v ča| . " 
se, kdy toho je nejvíce potře-

THC 
TV/NCif. 

CHCETE NA "ČTVRTÉHO" RYBAŘIT!? 
t" «• 

-J • 
t JJda máte v úniyslu jiti na ryby, přejete si 

zajisté úplnou rybářskou výbavu. Nejlepší způ
sob toho dosíei jest, kdyá nás navštívíte a vše 
*-a 

„potřebné »i vybéřete. 

PEKOČ 
ZELEZARSTVI 

14009 Kinsman 11433 Buckeye Rd. 

T H E  -WfWCHESTMI SToar. 

den ze zatčených, jistý F. J. 
Armbruter. Tiskopisy tyto by
ly na místa přenášeny Osobně 

. Doufám, že nalezne se do-|SKOLNÍ ROZPOČET POŽA-I zasílání poštou podob-
sti do<brých krajanů,v kteří do

jdou vystihnouti situaci, v ja 
ké se tato rodina nalézá, ne 
><)ť nutno podotknouti, 

DUJE $15,970.000. ných tiakovin přís&ě j^st m-\ 
kázáno.; , * 

MEZIMĚSTSKÉ SPOJENÍ 
ZNOVU ZAHAJENO. 

Fiskální rok dneškem zapo 
želčínající a končící 30. červnem 

ívecovi mají pět malých dítek|1925 jest v školském rozpoč 
jsou ponecháni osudu bezjtu o million dollarů větší než 

přístřeší. loňský, požaduje se na výcho-. R D Beattyf generální , 
Proto každá sebemenší částivné ústavy celkem $l5>970-000|manager The Cleveland & Ea-

<a bude s díky přijata v úřa- Jak hlásí správce školních fi-1 tern Traction Co včera ozná 

lovně "Progresm", v č. 49631 nancí G. A. Gesell. Zvýšeni!mi^ že vozba na váech tratích 
firoadway, p. J. S. Rackem u-|rozpočtu jest následkem »ut<>lSpolečnosti opětně byla zahá-
ožena na knížku až do časuj matického zvýšení platů u&-|jena dJe jíZ(jního řádu. Dodal 
kdy bude celý obnos odevzdánitelstvu a náklady na školní! aje^ že ge ^ děje bez záru I 
p. švecovi, načež jména i ob-|budovy. Obnos byl již v školní! ky urřitosti v budoucnu. Na 
nosy budou uveřejněny v o-|radě schválen a podobně se|tratích byla vozba zastaVena 
bou dennících. Protož pomozIstane as na pondělním zasedá-| y p0ndgjj 0 půlnoci, ale dle| 
kdo můžeš kdy pomoci jest|ní městské rady. 
n#jv^« potřeba. 

Z NEŠTĚSTÍ SPOLU BLIŽ
NÍCH KOŘISTÍCÍ HYENY. 

rady státní veřpjné utilitní ko-l 
mise byla jí*d* opětně včera| 
ráno v 8 hodin zahájena. 

ZLATÉ JUBILEUM OSADYl 
#¥• PROKOPA. 

KURSY ZAHR. MĚ*. 
Bezcharakterní darebáci dol 

vedou ve svůj prospěch vyko-l českoslov. koruna 2.98% 
0.00141/41 
0.0012 Vál 
1.17 

ódkpáťku v den 4. července! řistiti i bídu svých spolublíž-l Rakouská koruna 
r.ž do neděle oslaví osada sv.l nich sražených osudem v bídu.I Maďarská koruna 
i rokopa na záp. straně 501e-|Col. D. H. Pond, náčelník čer-|«nhoslov. dinar 
tó svoje trvání. Po obřadech vlveného Kříže oznamuje, žel Ceny vyrozumívají s« v cen-| 
kostele uspořádán bude po 9.1 nebylo nikomu dáno zmocně-|tech jen za větší obnosy nal 
hod. dopolední průvod osadoulní, aby dum od domu sbírallburse. V drobné výměně počí-l 
a večer Pěvecká a hudební A-lpříspěvky na tornádem posti-|tán jest vždy kurs o nepatrný] 
kademie a podobný program! žené a ožebračené obyvatel-Izlomek výše. 
uchystán jest i na sobotu a ne-lstvo sousedního města Lorain.I 
děli. V neděli provedena bu-lSoučasně vyzývá, aby podob-1 Přihlásil se po deseti letech.I 
de komická opereta "BulbuPlným kollektorům, navštíví-lilAlois Slahar z Vizovic na M'o-1 
pěveckým osadním sborem. Klvás v domově, obchodě a úřa-pavé, který byl v roce 1914 za-
zlatému jubileu osady čeká seldovně, nebylo ničeho dáváno.|'at Ru»y a pokládán za mrtvé-
značná účast hostí z dueho-lStaly se případy, že nesvědo-|^o» poslal v těchto dnech do 
venských kruhů. Imití lidé se pokusili využitko-l^ů dopis, že je v Tumemi na 

K památné události vydáni vati strašné katastrofy k pod-l^bin živ a zdráv a že si kou-| 
byl krásně vypravený Památ-lvodům nej hanebnějšího způ-l^' Kolik nezvě-
ník s četnými podobiznami vy-lsobu. |stných žije ještě v Rusku? 

U P O Z O R N Ě N Í  J PROGRAM LETOŠNÍ OSLA-I I P O Z O R N EN Í .  19 I lí ll W II II • II • «l \/V /.TVDTíUn ACD. I I 
Uvádí se tímto ve všeobecnou| 

známost, že 

VÝLET 
VY ČTVRTÉHO ČER

VEN CEL Spolek Starých českých Osad
níků koná příští neděli dne 6. 

Jako kadoročně tak i letos! července po 2. hodině odpoledne 
oslaví Cleveland i jeho před-l svoji půlletní schůzi v České Ná-

který se mil konali farmu p. Mar-|méstí slavn>' džulaj pro ro^ní ?íni na Broadway Před-
ka minulou neděli 29. července. Krámem, jehož vypracovaní sednictvo zve uctivé všechny cle-
byl následkem deště a zaplave- svéřen° b>'» H- G- SmytheovJnyku hromadnému sucastnen., 
ných cest odložen abude odbýván městem stanovenému zabavnt- jelikož bude přítomen zakladatel 

neděli 24. srpna 1924. mu řediteli spolu s Federací a dlouholetý předseda spolku 
Jménem Karlínského Síře/ecfee'-| zd«Wch ženských klubů. Ná-|3f«- Ces. Osadmku.^ p. Kamil 

in-m*. 

ho Klubu 
Zábavní Výbor. 

sua 

H • 

I • ' '' 
v 

^ * -*áf 

Ákté: 

SPOLUOBČANÉ POZOR! 
Ztráta majetku v-Iiorain a okolí dostupuje dle nejspolelili-

vějsícli úředuícb zpráv v <4eléni sousedství, výše $30,000,000 až $50,-
00(),()()(), způsobená v neSťastnveb těch místech zuřícím tornádem. 
Bylo také zjištěno, že jen malá ěást těchto majetků jest kryta poji
štěním. Máme snad ěekati, až snad jiná podobná katastro na nás 
přikvačí aneb máme chrániti sama sebe, když ne již proti životu 
aspoň to, pro co jsme se snažili po celý náš život y— Na Vaše zavo
lání přijdu do Vašeho domova neb obchodního místa, kde ochotně 
Vám vysvětlím tento způsob pojišťování. v 
iaq i VI717T7D A tfPLNÁ POJ1ŠŤOV. SLUŽBA. 
JV/i3# V Ei V 614 National City Bank Bldg. 

TEL. M A IN . CHERRY 21. 

klad na slavnost ponese město.l^'eJ€n^>crgCT z Californie, ku 
Smythe napsal slavnostní hru|ie^°^ poctě bude tato schůze rá-

Duch Ameriky", kterou pro-lzu slavnostního a budou na pro
vede za pomoci as 2000 mužů,Uramu zpěvní a hudební produkce 
žen i dítek spolu se sborem as|s pozdravnými proslovy. 
1000 zpěváků. Provedena bu-l Jw©u«m pořadatelstva 
de v 7.30 večer ve Wadel / ^ M. ZEMAN\ 
parku, kde zřízeno bude jevi-| tajemník. 
átě. Začátek oznámen 
sborem 20 trubačů fanfárami.!T , 
Současně na jezírku před u-l 
měleckým museem pořádána! Bell Broadway 2157 
bude lampiónová regata " 
a na konec vypálen velkolepý! OB" FRED J. MELZERj 
ohňostroj. Podobně v Brooksi-I 
de parku uspořádán bude koni 
cert kapely Caputovy s ohňo
strojem. Začátek koncertu jel 

| stanoven na 7.3# a konec na| 
10.30 večer. 

V Garfield parku hráti bu-| 

13502 UNION AVE. 

roh E. 135. St. 

Hodiny; 2 odpoledne 

7—S večer. 
VHimo středy a nedéli. 

.4^1' 

\ 
de v stejné době kapela Gugli-I •$ » ( f y » $ » I  

"';v O' É-,Z 'T., W -í 

& Í K k 1  

Tyt* llw )••• hnc »rt w — Matlete Je ImUII * |ln# 4mm, 
Ěáémt iwltonil irb Irlrfoail tbjelaivkj ae' ii(T)rřliiuJI aat rr 
•lioftl trpMilt dobírka. Akr byl labrtifa alkap 

Irat eliaMea* maoiitTt. Pooiljte této uHlriltuatl. 
mim -f- •P* Maí> 

ČTVRTEČNÍ LACE 
u The May Co. 
$19 dámské celovlněně kabáty, jedn. po la ire atd. $8.75 
Dámské kabáty, polaire, sport i jiné modely po $5.00 
Celovlněné tweedové knicker spodky pro dámy $2.85 
$1.95 khaki dámské a dívčí knicker spodky po 95c 
Dámské vlněné obleky z poiret twillů až $29.50, $10 

Nové vkusné prací obleky, pro vychází i sport $4.75 
Výbér 600 dámských vln. ' sukní, všech' velk. $2.95. 
Dam. letní hedv. obleky, krep, georget atd. $9.69 
Až $5 dámské obleky, noťm&ndie, voileř. atd. $2.88 
Dívčí pláště a plaidy i kostky, velk. 6--rr>12 po $2.8$ 

Dívčí $1.49 šotyš. a voil. obleky velk. 6—14 po 90c 
Dámské prací tubové sukně, knofl. ozdoba, jen 39c 

Ďětské, jemně mercer, punčochy druhotř. 25c zb. 15c 
Mužská atlet, union trika, plný střih, sesílená po 72c 
Dámské hedv. punčochy, bílé i bar. něk. známek 89c 

98c látky na draperie, yd sir. též vzorkov. yard 59c 
59c pokrývky podlah, 2 yardy sir. zbytky yd 35c 
$14.50 brusel. tapestry koberce, 9x12 stop po $9.95 
$1.95 nezdob, klobouky, velký výb. vz. a bar. 95c 
Ozdob, klobouky, sníženy, až $2.95 hod. po $1.75 

Dívčí klobouky z pravé milan. slámy. výb. do hry 65c 
Dámské trikoletové blůzy, různé límce jen po $1.59 
Vzory da"*nských obleků kostkovaných $1.88 h. po 85c 
Dětské batist, oblečky, s výšivkami, 69c hod. po 35c 
$1 saténové' zástěry, černé s barev, pertlemi jen 75c 

Krepová kimona, růz. barev pro 7—141eté dítky 75c 
$1.50 cestovní kufříky fibrové, 34 p. velké po 75c 
$1.48 hedv. radium, 32 a 36 p. i. vel. výb. barev $1 
Hedv. krepdešín, 40 p. i. vi. nov. odstínů yd $1.19 
$1 tkaný krep, 36 p. š. plný výbér barev yard 79c 

Daamské $13.75 až 
$17.00 letní 

O B L E K Y  
jen ve čtvrtek po 

$9.69 
Množství vkusných 

tvarů pro vycházku i 
sport. Šity z tištěného 
krepdešínu, květované
ho georgetu, canton a 
fiat. krepu. Krásné vzo 
ry, vkusný střih, všech 
velk. pro dámy<a dívky. 
Ve čtvrtek, ve sklepení 
lácí $9.69. . 

2akety bes rnjulvů 
S2.95 

Dámské a dívčí nové 
žakety bez rukávů, šity 
z flanelu všech barev, 
ozdobené hedvábnými 
prýmky. Vzhled zvy-
ájují i knofl. výzdoby. 
Zvláštnost pro čtvrtek 
ve sklepení lácí $2.95. 

Pro muže a mladíky 

O B L E K Y  
' Š"& páry kalhot* 

jén ve čtvrtek 

$15 
Jednoduché poprsí, 

dvou neb tří knoflíkové 
modely, hnědé tříslové 
1 smíšeninové, vesměs 
''obře zpracované. Dva 
páry kalhot. Velk. 32 
až 4ÍÍ. Zvlášt. ve čtvr
tek jen, ve sklepení laci 
za $15.00 j"-

• Chlapecké oMcky p % 
páry kalhot 
$6.90 

Celovlněné obleky 8 
2 páry kalhot z twee
du, tmavších i světlej
ších smíšenin s yokem, 
vzadu skládané, s pa
sem plným a plnou pod 
šívkou. \elkj 7^-16 V% 
čtvrtek,. dMclepfflíí lácí 
$6.90. .... 

Muž. mercer, punč. sesílené paty a špičky 35c h. 19c 
Mužské prádlo, výb. jak. košile a spodky z balb. 49c 
Mužská union trika, rýh. bavlna, bílá neb eeru $1.00 
Mužské ponožky, bavlněné, jen černé, pár pouze 8c 
75c chlap, atlet, union trika, plný střih, vá/velk. 58c 

29c organdin, výb. jakosti prýhledný vi. odstín. 25c 
^ 29c iotyš, pravý Red Seal, 27 p. i. stálobar. yd 17c 
f' ;®5c bílé látky, kostk. i pruhov., tov. délky yd 22l/%c 

•v Až 95c prací látky, voile, ratine atd. yard jen 35c 
22c chambray šotyš, perkál, Challis i j. yd 12 V2 c 

39c novotinový voile, 38 p. š. váech žád. vzorů yd 25c 
29c kreton, 36 p. š. vkus. květovaný yard jen po 22c 
55c látka Indian Head v^ech žád. stálých bar. yd 35c 
49c tissue, kostkovaný i malých plaidů, stálobarv. 23c 
$1.50 nákupní brašny, 18-palc. zítřejší zvlášt. po 95c 

$1.50 vacaum lahve, pajntevé velk. nikl. jen $1.19 
> $3.95 cestovní brašny 18-palc. hov. kůže zítra $3.19 

Mužské 8c kapesníky, bílé, obšité, kus 5c 12 za 55c 
Mužské boty a oxfordky, letní až $5.50 hod. $3.49 
Chlap, oxfordky a sandály, gum. podp $3 h. $1.95 

Dámské $5 pumps střevíce, nové mod. vzory pár $2.00 
$3 sandály z pat. kůže, dětské Vtelk. 8 V*—11, $1.69 
Dvojité elektrické přípojky na dvě světla, zítra 29c 
B. & J. brassiery, velký výb. požad. vzorů $1 h. 49c 
Záclonový tyl, 25c hod. bílý a beige, yard jen po 18c 
$1.49 záclony nottinghamské, 214 yardů dl. pár 98c 
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