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ďTRANA SBSTa 

BLUDNÁ, DOSUD NESKON- LQVPE2NA PŘEPADENÍ SE 
CENA POUT NEBOŽTÍKA. 

^Putující mrtvola ^Vakvi o-
deslána bvla nvní z Člevelan víera k večeru v nejživejíi ho stavivsi se v noci, ?iomil h > 
i , v. dině nodruhé dvěma lupiči o- kou vlnu» Jež vyhřívala cely z du c leží na Grand Central na ame P°aru,1e dvema *«P 0 RrtVi»řpl *e i tri 
draží v New Yorku, kde se k buvnl obchod The Emers0" stat í" ?ny; ,®^í '; * draží v New Yorku, kde se k — 
zésilce však nikdo nechce hlá- Shoe 19*3 v^f v ? ' 
síti. 

V pondělí večer obdržel Ch. 
Peterson, úředník námořní cvi 
cébrí stanice Velkých jezer z 
Clevelandu telefonickou zprá
vu, žé jeho bratr Herman Pe
terson, vystupující pod jmé
nem Hermají Equilli jako akró 
bat v Clevelandě zemřel a že 
jeho mrtvola jest na cestě do 
Chicaga dráhou Baltimore & 
Ohio. Charles sice z telefonu 
dohře nerozuměl, kdo mu smut 
tfcu zprávu zasílá, ale neměl 
tfcké příčin k pochybnostem a 
proto pro rakev došel hned v 
i'i$e*\v. Byla označena jménem 
bratrovým a on sám jako a-

t dr*íÍt. ;-!;•!*" - ? 

Přá 1 ̂  si; a%y tmí mřttbfa by
la ukázána, což však bylo ú-
řeďiiíky dráhy odmítnuto, měl 
I'five zásilku přijmouti. Roz 
hodl však, aby mrtvola ode
slána byla do New Yorku pří 
buzným jiným. A tak neote
vřená dosud rakev nastoupila 
novou pouť. Nová adresa zně 
la do č. 420 169. ul., New York 
City. As v době, kdy rakev 
měla přibýti, neteř nebožtíka 
Hermana telefonovala do Bis 
mark hotelu v Chicagu, kde 
íněl bydleti společník jeho v 
iimění a s kterým za živa by
dlel. Dostala vňak odpověď a 
sice od nebožtíka strýčka sa
motného. Neteř se tomu nára 
mně divila, když tvrdil, že je 
živ a zdráv. Tu ovšem nebylo 
příčin rakev vyzvednouti a na 
nádraží v New Yorku mají ny 
ní novou starost, kam m zá
silkou. 

Celou záhadu snaží gft vy-
flvěťíiti obživlý akrobat, kte 
rý praví, že mu právě Vy Cle 
velandu byly ukradeny peníze 
spolu s psaním od bratra Char 
lese. List snad nalezen byl u 
mrtvého muže a vedl k před 
pokladu, že skutečně jest jeho 
příbuzným. 

Jak se vypravuje v pohrob 
nických kruzích, zasílá se do 
sti značný počet mrtvol dráhou 
z Clevelandu a také dosti roz 
aiřrné jméno Peterson mohlo 
tuto jistě hodně bizarní histor 
kq zavinit!. 

Byla to čtvrtá loupež včera je 
ště za denního světla spácha-

a Jportovních vúhec. 
Prohlédněte si naši. zboží. 

ř *r' »ff % OPĚTNÉ MNOŽÍ. 

Během tří néděl oloupein byl 

čerejší horko vyžádalo si ně 
)lik obětí. 

svcu. „„-v..-- řtíletý Jos. H. Paist z Fila-
nichž bandité ukořisti- <'r'tie, nejstarší delegát na-

rodní konvence stavebních a 
pomocných spolků, onemoc- v 

na, za 
celkem as na $6000. 
George Lindsey, 2193 Co-

umbía rd J&. W., který jest 
zaměstnán v uvedeném závo
dě jako prodavač, obsluhoval 
jednoho Zákazníka, jenž se 
mu zdál podezřelým, odešel 
proto do zadní místnosti, kde 
varoval svého bratra Edwarda 

indseye á současně aby sám 
se opatřil revolverem. Ale spo 
jenec lupiče, který venku hlí
dal, náhle vstoupil a míře re
volverem vyndaným z kabá
tu nařídil bratřím, aby vzpa-
žili a donutil je postaviti se 
na sklepní schody. Domnělý 
zákazník se zmocnil $54.43 z 
příruční pokladny, pak oba vy 
šli, vmísili se mezi četné chod 
ce, tak že bratři Lindseyové 
nemohli je pronásledovati. 

Dva muži vnikli včera v op-
ledne do The Depositors Sa
vings & Loan Co., Madison 
ave. a záp. 98. ul., spoutali 
kasíra F. L. Thurbera a unikli 
se $700. Odjeli v autu opatře
ném tabulkou vydanou v Co
lumbus. Tamnější úřady byly 
požádány, by po lupičích pá
traly. 

Př#d edbodkott The Cleve
land Trust Co. na vých. 58. ul. 
a Euclid ave. přepaden byl 
171etý Alfred Knop as 231etým 
mladíkem a okraden o $70 na 
hotovosti a čeky v ceně $200, 
majetek to jeho zaměstnava 
tele groceristy Jamese Colby, 
7100 Cedar ave. 

Nejhůře to dopadlo H. Hart 
manovi, 1167 vých. 98. ul., 
který byl včera se svým tru
ckem přitlačen v Rockefeller 
parku šedým autem k okraji 
chodníku a třemi muži olou 
pen o diamantový prstem v ce
ně $5000 a o hotových $225 

něl vedrem a zemřel. 
M. G. Stover z Arcanum ze

mřel, následkem horka v Day
ton u řídítka svého automobi-

a vysoká včerejší teplota 
vinila i smrt Thomase M. 

Carpentera v Uhrichsville. 
Za výletu koupal se 201etý 

Arthur Kattley z Amherstu v 
Beaver potoce, v kterém uto-

ul. Tímž způsobem zahynula 
15Jetá Elizabeta Harrisonova 

Youngstownu v Lake Milton. 
Mrtvola ve středu v jezeru 

při úpatí vých. 40. ul. utope
ného 141etho Michaele Putze, 
J563 vých. 34. ul., byla po 
břežní stráží teprve včera vy-
cvena. 

NejvětSÍ teplota panovala 
včera o 3 hod. odp., 87 stupňů, 
kdy sloupec teploměru počal 
zvolna klesati. Vedro vypudi 
lo \elké zástupy lidu do měst 
kých sadů a že bylo živo na 
šech koupalištích, netřeba 
ri zaznamenávati. 

Značná vedra majt vliv i 
na psy, kteří jeví sklon k zu-
ivosti. Tak byli včera pokou 
áni dva muži a pí. F. Dvořá
ková, 2974 vých. 79. ul., man
želka jízdního policisty, která 
<ousnuta byla do zápěstí. Zví-
ala byla chycena a dána lize 

pro cchranu zvířat. 

AMERICKA DOMOVINA V 
KRÁLOVĚ POU U BRNA. 

ZLEPŠENÍ DOPRAVY V GAR 
FIELD HEIGHTS. 

V ŽELEZÁŘSKÉM 
OBCHODĚ 

F. IN VÁCHY 
6119 Broadway 

proti vinárně 
i » i vj v o teiuu. opuiecnusi 
koupíte každou potřebu pro do- hodlá vydati akcie po $10 
mácnost i novou stavbu. 

Obyvatelstvo v Garfield H'ts 
musí docházeti ke konečným 
trutím městských pouličních 
drah, z některých míst dosti 
deleko, což hlavně v zimě za 
vánic není nikterak příjem 
ným. Aby nedostatku tomu 
bylo odmoženo, utvořena bude 
společnost hlavně z prodavačů 
lotů, která hodlá zříditi auto 
busové spojení od rohu Broac 
way a Miles ave. až po Dun 
ham rd. Busy jezditi budou ^ 
půlhodinových přestávkách" za 
poplatek 5 centů. Společnost 

Všichni, kdož na novém pro-
Velký výběr potřeb rybářských jol* tu mají zájem, jsou zváni 

d° dnešní večerní schůze, kte 
rá se koná v radnici na Tur 
*»ey Rd 

Oznámeni. 
TNE MORDWAY ECONOMY FMHT 

MB VEGETABLE MARKET 
otevře poboční obchod ovocem a zeleninou 

V (. 4641 BROADWAY RON FINN AVE 
— zítra 

V SOBOTU. DNE 26. ČERVENCE 
NAS1M HESLEM: — Nejlepši a prvotřídní ovoce a ze

lenina za nejnižší možné ceny. 
BUDEME MlTI T£Z PLNÝ SKLAD HROZINEK. 

CUKRU A VAJEC. 
Neopomeňte sůěaslniti se našeho velkého zahájení 

V SOBOTU 26. ČERVENCE. 

TNE BROAOWAY ECONOMY FRUIT 
AND VEGETABLE MARKET 

' 4641 BROADWAY, ROH FINN AVE 

KRONIKA LETECH 
NEŠTĚSTÍ. 

Včerejší vydatný déšť, do- b 

ectrní v Garfield parku avv 
eděli o 3. hod. odp. ve Wade 
arku. Na ovou místech hrán 
ide týž program o desíti čí 

loch, mezi která pojat jest i 
známý Fučíkův pochod *Vstup 

diátorů'. ; 

ří někdejšího vězení Husova, 
u kamene, :k němyžíHus ye vě 
zení byl přikován a před bal
dachýnem, pod nímž seděl při 
odsouzení Husově papež s cí
sařem Zikmundem. V domě ko 

SMRT HOifKA POU KOLY stnickém byl během poslední 

bytem rodičů autem a zlomen 
mu vaz, jak zjištěno bylo v Husova dne 6. července. Okres 

ostem dráhy Big Four jel 
otocyklem 181etý Ant. Chrn-

<a, bytem v Č. 4622 Czar ave. 
. jízdy se mu kolo sesmelclo 
jezdec mrštěn byl na dlažbu 

tak prudce, že mu rozbita by-
a hlava. Jest léčen v nemoc

nici sv. Jana. 

PENE2NÍ POUKÁZKY POŠ
TOVNÍ DO ČESKO-

SLOVENSKA. ' > 

V brněnských "Lidových No 
vinách" nacházíme následují 
cí zajímavou zprávu o Ame 
rické Domovině pro výchovu 
prací v Králově Poli na Mo 
avě: "Dne 22. června dopo 
edne konalo kujifltyrium A 

merické Domoviny pro výcho 
vu prací v Brně slavnostní 
schůzi na uvítanou sVe čestné 
předsedkyně dr. Alice Mafea 
rykové. V slavnostně vyzdo 
bených místnostech Zemské 
péče shromáždili se členové 
curatoria, jehož předseda dr 
Xallab vylíčil dosavadní po 
stup prací kuratoria a vytk 
oba cíle, jež zakladatel ústavu 
W. F. Severa mu ustanovil, to 
tiž aby byl památníkem osvo 
bozené vlasti, jejž jj věnuj 
améričtí krajané a aby přine 
sl do výchovy československé 
io osiřelého dorostu americké 
prvky výchovy, hlavně pa 
smysl pro pracovitost, odpo 
vědnost a správné chápání ob 
čanské svobody. Ve své od 

PATEK, 26. CERVENCE 1924 

díře prožíval. U maisea s po
hnutím stamvla výprava.u dvé- tnické půdě. Tajemník Drahný 

AUTA. » |ho roku odstraněn kámen, kte 
rý označoval místo, na němž 

71etý Karel Barbarota, 2530 Hus stáJ a kde byl odsouzen, 
ých. 38. ul., byl přejet před Zájem výpravy býl soustředěn 

o\ 

harity nemocnici, kde za ně- ri* 
kolik hodin po utrpěném úra 

úřad ppvoíil ochotně šbro. 
máždění účastníků před evan< 

u zemřel. Na Clark ave. pod celičkým kostelem kostnickým 

Jak nám včera oznámil tře 
tí asistent generálního pošt-

.istra Greves, uzavřena byla 
československem smlouva, 

dle které budou od 1. srpna 
zdejší poátpvní úřady zaáílati 
též peněžní poukázky do všech 
poštovních úřadů v českoslo-

enské republice. Peníze při
jímány budou zde v dollarech, 
kdežto příjemci budou dle kur 
su pražské bursy vypláceny v 
korunách. Nebylo-li by mož-
lým peníze adresátovi doru-

č-'li, obdrží zdejší odesílatel 
obnos zpět v měně zdejší. Ob
novení předválečného zasílá
ni peněz do osvobozené vlasti 
iest novou známkou, že pomě 
ry u *nás doma se konsolidují 
a že o československé koruny 
není třeba obav náhlého po-
viesu. Zasílání peněz zodpo
vědným úřadem učiní zbyteč
ným vkládání peněz do psaní, 
která se Č4A0 stala kořistí li
dí negvědormtých. v 

OBĚŤ LOUPEŽNÉHO PŘE
PADENÍ. 

461etá pí. W. Niehoffová 
3907 Riveredge rd. S. W., jež 
býki dne 8. června přepade 
na a kladivem na hlavě zraně-
n«, zemřela včera v nemocnici 
sv. .Tana. Otočník Ray Meier 
10202 Larchwood ave., jenž 
jest zavřen v okresní věznici 
žalován bude nyní pro vraždu 

V Lakeside nemocnici pod 
lehl úrazu A. Gilchrist, který 
utrpěl na novostavbě Union 
Mortgage budově. 

ZÍTRA VÝLET MORAVSKO-
SLOVACKÉ HUDEBNÍ DRU 

2INY NA CLARK AVE. 

• sahradě při české síni So 
' kol na záp. straně uspořádán 

nrxvriHi AI- n* , ~ bude zítra výlet. na kterém 
zdůrA^níl M^rykova koncertovali bude Moravsko 
zdůraznila ze sama poznala Slovácká Hudební Družina 
dobré stránky amerického du-iež sobě svým} přednes z!_ 

Ů VlrfktT- ZV'aáté,Že Pra ska,a tak jména po vy amerikanism není shon za eeIé akor„m Americe. g. Cég. 
penézi, nýbrž respekt před w,,, j ,. k.jj.., , iK>u smi Sokol jest dobré spo každou svědomitou prací, ide- iP«i ' • i 
alismus, jenž nalézá i v práci1 ^ •Pr°-
prvky mravní a vede k védo-^ L^T 
mi odpovědnosti za vykoná-1-I" , TÉC?"]?utl ^kony 
nou nráH ^líKiio < i, * a,|*apely pred jejím odjezdem nou prací, blibila jako čestná Hm t w j «. < • 

»• . i starých vlasti. Hudebníci pieaseakyne svoji součinnost, «»«; 0; i l i i. * * 
ah v nravv om' nasi 81 zasluhují skutečně pří 
tlačil arnerikanismna SmUS Z^"izn^ v^ecíl našich vrstev a pro-
Kdvž Droiektant n t nepra^* t° jejich podniky odporučuje-Když projektant ustavu archi- vfienh*»í.nA »*í»ni 
tekt Sochor vyložil stavební Přl2I% 
plány a správkyně ústavu Dr.' — ^ * C 
Formanová naznačila výchov- Z CESKYCH VLASTÍ 
né methody i ducha, jímž ú- IV" 
stav chce oživiti, setrvala .Dr.' Výpr.v. <<Ko.tnick« Jedno 
Masarykova delší dobu v roz- ty" vrátila se právě z Kost 

ovoru ^ s jednotlivými členy ce. Výprava vyjela z Prahy 
kuratoria o postupu prací, ji- in. m. večer; <Jo Kostnice doje-
rmž nejjistěji by se dosáhlo la výprava 5. července dopo-
splnění cíle ústavu určeného ledne. Po ubytování prohlédla 
pro Cechy, Moravu a Sloven-si památky kostnické, zejména 

' ony, které souvisí se životem 
.ti jj-.. Husovým. V otrovním hotelu 

KONCERTY V MĚSTSKÝCH prohlédnuto ostrovní vězen 
PARCÍCH. Husovo, v němž je šero a <dx> 

Clevelandská koncertní ka- dnes plno vody* Hosté vsfcou 
pela řízením Waltera Logana pivše na dno, vězení, zipřítom 
hráti bude v sobotu 0 8 4 muka,Jlcterá Hus y j^tx 

n .řS li 

;šem ke slavnosti u kamene 

společný průvod k Husovu 
kameni. V čele průvodu bv] 
nesen nádherný zelený věnec, 
ozdobený červeno-bílými kvě
ty. K průvodu připojili se 
mozí kostničané, zástupce Ce
chů z Augsburku a Kostnice. 
Ceái SVýcarští položili na ká
men věnec se stuhami. Průvod 
fltjíraJ se od evangelického ko 

stela vě .čtyfstupu za naproté-
10 ticha k Husovu kameni. Sla 
vnost zahájena zpěvem: "Kdo/ 
jste Boží bojovníci?" načež ta
jemník "Kostnické jednoty" 
>r. Fr. Kratochvíl přečetl 
I. Mojž. 3. kap. z V. verše 

slova: "Nepřistupuj sem, zuj 
obuv sivou s noh svých ,nebo nu" 
sto, na kterém ty stojíš země 
vatá jest." Za slovenské evan 

gelíky promluvil farář br. Bie 
ni'k J. z Německého Gr6bu, 
za švýcarské protestanty něme 
cky br. Natanel Hauri, evang. 

řaráf ve St. Legonordu. Tento 
ťarář vydal v roce 1915 o Hu
sovi krásnou iputoli-kaci s mno-
la vyobrazeními; kniha byla 
ve Švýcarsku rozšířena ve 30,-
000 exemplářích. Na to br 
Kratochvíl poděkoval všem ú-
častníkům za účast, navrhl o-
deslání pozdravného telegra 
mu pan<u presidentovi republl 
«y, načež zpěvem národních 
hymen slavnůstka skončena. 

Po té odebrali se účastníci 
do velkého sálu v Kostnici, v 
němž slovensky kázal farář 
>r. Bienik. Výprava rozloučila 
se se všemi přáteli, zejména 
Švýcarskými, od nichž pozvána 
t>yla na přesrok do Švýcar a 
vracela se zpět přes Insibruck 
chtíc navštíviti Brixen. Nepo 
chopením a určitou neochotou 
italsikých úřadů pohraničníc 
?ylo to znemožněno. 

Manifestace moravského Slo 
vácka. V neděli 6. července 
odipoledne zapestřil se kope< 
u sv. Antoníčka nad Blatnic 
pestrými kroji slováikého 1: 
du, který shromáždil se ze ši 
rokého okolí na svou první ma 
nifestaci na tomto místě. Ode 
šli již váifchni, které zvyk pou 
tě přiváděl na tato míata a mi 
sto nich viděli jsme vážné s 
opravdové tváře lidí, kteří př! 
šli přehlédnout i svou 51eto'. 
práci a načerpati síly k do 
končení velikého díla náirodo 
hospodářského osvobození mo 
ravského -lidu. O 2. hod. odpol 
izahájil za účasti 2000 lidí tá 
bor starosta Josef Staněk 

Blatnice uvítáním všech na bia 

Brna promluvil v delší řeci 
politických, hospodářských 
kulturních zápasech. Jiter í 

zemědělský lid dnes pod vede
ním Republikánské strany v 
našem státě provádí. Volal do 
boje za rychlé dokončení po
zemkové reformy, 'ta zrovno
právnění venkova s městy, ze 
mědělců s průmyslem, za o-
chranu zemědělské výroby a 
zušlechtění ducha a ?rilce, a* 
by život náš v osvobozené vla
sti byl krásný a upřímný. Pí> 
poznámce řídícího učitelé Hlou 
ška ujal se za velkého potles
ku slova přísedící Stoupal. — 
Před pěti lety začínali jsme tu£ 

z malých počátků. Smáli 82 
nám Mayové, Berchtoldové a 
jiní/a považovali nás z i bez
mocné trpaslíky. Dnes doporu
čujeme parcelaci větš:ny stat
ků na moravském Slovácku, 
přebrali j&.ne do rukou velkou 
ndustrii cukrovarnickou a bu 

derne přebírati znanedlouho 
2dánice a jiné objekty pro nás 
důležité. Snahou naš jestřáb.1, 
slovácký lid byl jediným pá
nem svého kraje, a v boji za 
dosažení tohoto cíle nedáme se 
zdržovat a odvracet.* Důvěrník. 
Vítek přednesl pak reso.krci o 
našich požadavcích, načež ten 
to důstojný projev moravské 
ho lidu byl ukončen doslovem 
okresního důvěrníka Píšťka že 
za rok sejdeme se tu znovu v 
fročtu mnohem větším. 

Tři čtvrtě Spišských Vlachů 
vyhořelo.. K požáru ve Spiš 
ských Vlaších se oznamuje 
Požár vypukl asi po poledn 
v jedné chaloupce při pečení 
chleba a rozšířil se s úžatfno 
rychlostí, jsa podporován vě
trem, takže krátce hořelo na 
100 domů, t. j. asi 80 proč 
celého města. Zůstal jen ko 
stel a část oddělená potokem 
Jakmile zpráva o požáru se 
rozšířila, bylo vysláno na po
moc hořícímu městu hasičstvo 
a vojsko ze Spišské Nové Vsi 
a všech sousedních míst.Dosui 
bylo zjištěno, že uhořela jed 
na žena, dvě děti a značný po
čet dobytka. Požár byl ó 
hod. vačearu lokal'sován. 

žení zakázkových krejčí, svo-
ává pololetní konferenci člen

stva distriktu na pondělí do; 

Cedar Point. Konference potr
vá tři dny a jednati bude o 
zlepšení obchodních poměrů a 

způsobech oznamování. Dis
trikt zahrnuje krejčí ze střed
ních států. Příští výroční kon
vence celé organisace konána 
bude v lednu v Clevelandě. ' 

KREJČOVSKÁ KON FEREN 
CE V CEDAR POINT. 

Beneš, předseda dm 
hého distriktu Národního Sdru 

!|i 

H 9 D  
KONCERT 

MORAVSKO SLOVÁ
CKÉ Wit. DMZINY 

ZÍTRA, V SOBOTU 
26. ČERVENCE - _ 

v České Síni Sokol ; 

na Clark Ave. 
Začátek v 7:30 li. véeeT. 

K  h t i j n e  n a v š t í v í *  z v e  
Pořadatelstvo. 

i"#** r 

% % % 
DflUHÝ SPOLEČEN

SKÝ VÝLET . 
Na všeobecné přání příznivců 

a i členů pořádá 

S O K O L  Č E C H -
H A V L Í Č E K  
do Čapkovi/ zahradíf 
na východní 7/. ulici. 

v neděli odp. 3. srpna 
Sokolská hudba účinkuj& . 
Ze prý bude lélo krátké: ' 
Prorokuje mnohý z nás 
proto vzhůru do přírody, • ' 
dokud ještě k tomu čas. 

Mladí budou v kole křepčil 
staří vzpomínal a vyprávH: • 
Ž,c též jednou mladí byli 
a jak to znali prohánět. 

V úctě zve Záb. Výbor 
Sokola Čech-Havlíček. 

* * TV 
ZVLÁŠTNÍ VÝPRODEJ 

za příležitosti výročního ptevření obchodu 
Amoniak (čpavek)*. .9c 
Bull Dog modhdla. ».* .8c 
Oxydoe .7fc, 
Rub Nix mýdlové 

odřezky 5c 
S L A D  A  

Rinso 6c 
Mýdlové odřezky k praní 

vlněných látek 6c 
Yankee Doodle mýdlové 

odřezky ......... 4.20c 
C H M E L  % '  

ZAVOLEJTE BROADWAY 3507 

( E D i K t V  G B 0 C E R H Í  k CUKRO-
. VÍNKOVÝ OBCHOD 

3325 VÝCH. 65. UL. PROTI ENGEL AVE. 

Clevelandská Sokolská Kapela 
NA COLUMBIA GRAFOFONOVÝCH PLOTNÁCH. 

Prvé zvěčnění hudby naší Sokolské kapely, (jediné skutečně Sokolské kapely ve 
Spojených Státech), při jejíchž zvucích tak rádi tančíte, jest zde na grafofonových de
skách, a zahraje Vám, kdykoliv si budete přáti. f > f ? 

Hraje řízně srdečný vflčlk lásky: 

C E S T I Č K A  K  M I L O V A N Í  
a dvě krásné skočné jfljky; ^ 

POJft PEriČKU K NáM ' , 
m SLAVfCt 

Přijďte si dnes pro tyto úspěšné rekordy skutečné české hudby 
./ • V/1 1 Crafofony a Piana prodáváme na mírné splátky. 

NASE CENY JSOU NE/NIŽSI V MĚSTĚ. 

PTÁKOVY HUDEBNÍ OBCHODY 
4922 BROADWAY . 
proti C. Nár. Síni. „ , ' 1 ' , ; . 

3729 E. 131. 
proti Konsumu. 
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