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Místní Zprávy
Z krajanských kruhu.

Na hrbitove Nejsv. Vyku-
pitele pohrbeny byly:

Dne 28. ledna pí. Sophia
Klíma, vdova, c. 831 N. Madei-
ra ulice, jež podlehla srdecní
vade ve veku 48 roku v ponde-
lí. Náležela ku spolkum: 01-
tární a sv. Ludmily. Narozena
byla v Baltimore.

Dne 29. ledna pí. Agnes
Maršálek, manželka Jamese
Maršálka, c. 128 N. Washing-
ton ulice, jež zesnula ve stárí
G1 roku v úterý. Zesnulá na-
rozena byla v Cechách, odkud
pred 41 roky se pristehovala
do Baltimore.

—Na Baltimore hrbitove
pohrben byl 21. ledna o 2. ho-
dine p. Frank Kmínek, vdovec,
c. 1515 N. Patterson Park ave.,
jenž podlehl zápalu plic ve stá-
rí 76 roku. Zesnulý narozen
byl v Kutné Hore v Cechách,

odkud pred 45 roky se priste-
hoval do Baltimore. Zanechá-
vá zde dve truchlící dcery.

Pohrební obrady vykonal
Rev. Frank Novák.

Pohrby tyto vypravila firma
Cvach & Syn.

Minulou nedeli pripravil
Pevecký Dramatický Sbor sv.

Qecilie príjemnou zábavu v O-
sadní síni sv. Václavské na
Collington Avenue sehráním
divadla názvem “Z ceských
Mlýnu”, frašku se zpevy a tan-
ci ve trech jednáních. Hra ta-
to ackoliv dosti težká, byla se-
hrána velmi dobre, tak že obe-
censtvo se mile pobavilo. Pro-
storná sín byla úplne zaplnena
a každý úcastník si odnášel ty
nejlepší vzpomínky z tohoto
divadla. Jevište bylo zvlášt
vkusne upraveno což dodávalo
lesku celému deji, avšak i her-
ci si zaslouží plného uznání za
jich námahu, neb úlohy byly
dobre nacviceny a též dle toho
provedeny. Pravý to obraz z
ceského mlýna.

První Ceský Dámský De-
mokratický Klub 7. wardy,B3B
N. Chester ulice usporádá v
místnosti velkolepé “Card Par-
ty” v pondelí, 1. února 1932.
Zacátek o pul deváté vecer.
Vstupné 50c. Krásná “Door”
cena. Hráti se bude “Five Hun-
dred”, “Pitch”, “Pinochle’’
a “Bingo”. Každého milovní-
ka karet tímto uctive zve

Porádající výbor.

Patronát Ceské Svob. Ško
ly Augustin Herman porádá
“Detskou domácí maškarní zá-
bavu” ve školní místnosti, roh
Ashland a Glover ulic, 6. úno-
ra v sobotu vecer. Zacátek
presne o pul osmé. Hudba p.

A. Klimeše, ml. Vstupné pro
velké 25c a dítky 15c. O ob-
cerstvení jest náležite postará-
no. Prátelé: Kdo jste byl prí-
tomen v posledním divadle,
zajisté uznáte, že ty dítky se

pricinují dost a že potrebují
též trochu zábavy a vyražení a

proto se ct. Patronát usnesl, že
jim bude porádati zábavu ve
škole, jelikož se bojíme že
bychom letos za té velké pe-

nežní tísne a nezamestnanosti
v sále prodelali. A proto vás
všechny uctive zve a žádá o
velkou návštevu

Porádající výbor.

Minulou sobotu usporá-
dala F. D. T. Jed. “Zár” v Del-
nickém Dome pravou ceskou
prátelskou zábavu, která se
vydarila velice dobre. Návšte-
va byla pekná a skutecne to
byla prátelská zábava jako
kdysi bývaly minulá léta. Pev-
ne veríme, že každý se dobre
pobavil. Volenka pro dámy a
ruzné ty veselosti prispely k
dobré nálade všech, takže kaž-
dý byl vesel a pekne si zatan-
cil pri hudbe p. A. Klimeše,
ml., která vždy hraje ty naše
milé ceské písne které dodaly
pravou ceskou náladu zábave.
Doufáme, že na príšte Jednota
má návštevu zajištenou neb ta-
to zábava je toho dukazem.
Dekujeme uctive všem tem,
kterí jakýmkoliv zpusobem pri
speli k úspechu této zábavy,
nebot za dnešní doby je dosti
težko co porádati, ale prece
jsme spokojeni s výsledkem.

Zábavní výbor.

Nápad. V živote našem
setkáváme se s lidmi neb jed-
notlivci, kterí mají ruzné ná-
pady. Nekteré nápady jsou
pro clovecenstvo užitecné a ji-
rjé škodlivé. Mohl bych vy-
jmenovati sta ruzných nápadu
jako jsou z poslední doby, že
by se mohlo lítat ve vzduchu,
neb plouti lodí pod vodou, te-
lefonovati bez drátu, oblétnou-
ti svet, ríditi lod radiem, posí-
lati obrázky na dálku vzdu-
chem a sta jiných. To nejsou
jen vymyšlenosti, to jsou ná-
pady neb toho prvního napad-
lo že taková neb podobná vec
by se nechala provésti, zacal
na tom pracovat, premýšlet a
zkoušet až ho napadla myšlén-
ka kterou nápad provedl ve
skutecnost. Všecky tyto nápa-
dy ale jsou nic proti “Rozpusti-
lému nápadu”, který predcí
všecky s hora jmenované. Co
je “Rozpustilý nápad?” Jest
to název divadelní frašky o 4
jednáních, kterou na jevišti
predvedou “Ochotníci Osady
sv. Václava” v nedeli vecer, 7.
února 1932. Jest to nápad se-
hráti takový kousek jako je
“Rozpustilý nápad”, neb jest
to jeden z nejpovedenejších
divadelních her a proto každé-
mu radím, aby mu ani nenapa-
dlo zustati toho vecera doma.
Pobavíte se tak že by nám ani
ve snu nenapadlo že by jste se
mohli kdy tak zasmáti.

Br. režiséru podarilo se zís-
kati nejoblíbenejší ochotníky,
kterí z hostí se úloh svých k
vaší nej lepší spokojenosti.

Jelikož spojek uznává že je
hodne našincu kterí nemohou
si dopráti platiti velké vstup-
né pro svou zábavu, rozhodnu-
to aby vstupné sníženo na nej-
nižší cenu a to je 25c. Proto
zaopatrte si vstupenky predem
a dostavte se na divadlo “Roz-
pustilý nápad” do osadního
Auditoria v nedeli, 7. února v
8 hodin vecer. Veselá zábava
zarucena. Bude to poslední
divadlo pred postem, proto
prijdte všichni a privedte své
známé. Starý Ochotník.

Již tuto nedeli, 31. ledna
sehraje Dram. Odb. Del. Vzd.
Spolku “Pokrok” v Delnickém
Dome divadelní predstavení
pod názvem “Palackého trída
císlo 27”, žertovná hra o 4 jed-
náních. Napsal F. F. Šamberk.
Režii vede s. E. Šlapák. Hudba
Ad. Klimeše, ml. Zacátek ve 3.
hod. odpol. Vstup volný. Toto
;e veliká legrace, proto chcete-'
li se zase jednou zasmáti, do-
stavte se. Dop.

V pondelí vecer, 25. led-
na porádal dámský odbor “La-
dies Auxiliary” odbocka Dem.
Klubu ceských Mladíku 7mé
wardy “Minstrel Show”,
“Black & White”, v Sokolovne
Gay a Preston ul., kterého se
zúcastnil velký pocet demo-
kratu i ostatních politikáru,
kterí svou návštevou dovršili
úplný zdar toho vecera. Po di-
vadle následovala tanecní zá-
bava. Predsedkou sboru jest
neúnavná pracovnice, pí. Se-*
phia E. Bender, která se vždy
snaží pracovat pro dobro celé
organisace.

Na nedeli, 14. února, pri-
pravuje Dram. Odbor Sok. Jed.
Blesk rozkošnou idylu z péra
oblíbené divadelní spisovatel-
ky B. Rajské-Smolíkové “Dev-
ce od cerchova”.

Dne 31. ledna (v nedeli)
vecer porádá Baltimorská Jed-
nota Sokolic vzdelávací vecer.
Na tomto veceru bude vzpome-
nuto nedávno zemrelého sta-
rosty C. O. S. Dra. J. Scheine-
ra. Zacátek v 8 hodin vecer.
Vstup volný Dop.

o

Nalezl matku obešenou.
Po svém návratu ze školy 15

letý James o’Mara, nalezl v ú-
terý v domove jejich, c. 410
Rosecraft Terrace, svoji matku
obešenou. Matka jeho, 451etá
Virgie o’Mara, obesila se ve
sklepe domu.

Po rodinném sváru, jak
manžel za prícinu udal, poku-
sila se v úterý o sebevraždu 28
létá Mildred Pacholík v 700
blocku E. Biddle ulice. Jedo-
vaté pilulky vzala v koupelne
domu. Stav jej nebyl lékarem
uznán za vážný.

Subscription $2.50 per Annum. Entered at the Post Office at Baltimore, Md., as second-class mail matter under the Act of March 3rd, 1879.

Pinchot pro vládní pomoc
nezamestnaným.

Pennsylvánský governér, Gif-
ford Pinchot, recnil v pátek v
Baltimorské konferenci na vlá-
dní zodpovednost’ v dobe neza-
mestnanosti. Konference ko-
nána byla v hotelu Lord Balti-
more. Recnil na théma: “clo-
vek pred penezi.”

V reci prohlásil, že nesmíme
pripustit, aby v zemi této na-
byla práva snaha nekterých,
že peníze jsou více potrebnými
nežli clovek.

Pinchot prohlásil, že jest
pro to, aby vládní pomoc dána
byla nezamestnaným osobám,
ponevac lid pomoc tu potre-
buje.

Vedle neho recnil kongres-
ník za Maryland, David J. Le-
wis, jeden z podporovatelu pre
dlohy LaFollette—Cotigan—
Lewis práve kongresu predlo-
žené, v níž se žádá, aby na vý-
pomoc povoleno bylo $375,-
000.000.

Lewis pravil, že životní pod-
mínky v Anglii a Nemecku
jsou skorém týmiž jako ve
Spojených Státech s rozdílem,
že tam o delnictvo postaráno
jest pojištením.

Konference prijala resoluci,
aby Marylandští zástupci v
kongresu pracovali pro predlo-
hu tuto.

Anna D. Ward, sekretárka
Welfare udala, že jedna rodi-
na z patnácti žijících v Balti-
more, potrebuje nutne podpo-
ru. Family Welfare pecuje v
prítomné dobe o 35,000 trpí-
cích osob. Udání toto potvrdi-
li zástupci katolické a židov-
ské dobrocinnosti, Rev. Edwin
L. Leonarda Harry Greenstein

Rev/Leonard posmešne mlu-
vil o mayorove výboru na ne-
zamestnanost’, který potrebo-
val ctyri mesíce aby se uradil
o tom, o cem uradily se dobro-
cinné spolky behem pul hodi-
ny. -

Dále mluvil president Balti-
morského Sdružení Práce,
Broenirig, a Rev. John A. Ryan
z katolické university ve Wa-
shingtonu.

Veliká škoda požárem
zpusobena.

Pri prudkém vetru rádícím
ve stredu, vypukl požár ve
skladišti dríví firmy Otto Du-
ker na rohu Presidenta Fleet
ulic. Ze skladište prenešen byl
vichrem pres ulici Albermárle
a znicil úradovny drevárské
firmy MacLea. škoda odha-
dována jest na $175.000.

Pet osob pri požáru porane-
no bylo a obyvatelé v okolí po
dve hodiny pripraveni bylipr-
chnouti z ohrožených domu.

Ohen odkryt byl kolem pul
druhé hodiny odpolední cer-
nošským hlídacem firmy Otto
Duker, Walter Reedem, když
stál na rohu Albermarle ulic.
Zahlédnuv vyvalivší se kour a
plameny u strany President
ulice skladište, dal požárenský
alarm. Celé drevárské skladi-
šte v krátkosti bylo v plame-
nech. Dáno bylo jedenáct po-
žárenských alarmu. Porane-
nými pri ohni byli hasici.

Mesto pridalo 1.300 do pracov-
ních rad.

Udržováním práce v zimním
období a snížením pracovních
hodin všech svých delníku,
mestský odbor mohl ku rade
pracujících pridati na 1,300 ji-
ných aniž by tím vydání me-
sta zvýšena byla.

Plán tento vypracoval ma-
yor Jackson spolu s hlavním
inženýrem, Crozier, kterí u-<
znali,že základní sazbou mzdy
má býti 45 za hodinu a sníže-
ní pracovních Podle
drívejšího systému mestští zrí-
zenci pracující 48 hodin týdne
dostávali od s2l do $22. Dnes
dostávají týdne kolem $14.40.

Mesto zamestnává dnes na
4.058 osob.

o
Bývalý Baltimoran zemrel ve

Florencii, v Itálii.
Charles Hofman Fitzgerald,

821etý, bývalý Baltimoran,
zemrel v úterý v meste Floren-
cii, v Itálii. Zesnulý, botanik a
hudebník, žil v cizine po radu

• let. *
- -1

Predloha o modrých zákonech
prijata mestskou radou.

Predloha, jíž zmírneny býti
mají tak zvané modré nedelní
zákony a o níž zpráva prineše-
na byla v posledním císle “Te-
legrafu”, prijata byla v pon-
delí mestskou radou. Predlo-
hou dovoluje se porádání sko-
rem všeho s výbíráním vstup-
ného krome porádání verej-
ných tancu a otevrení holic-
ských dílen. Mezi predmety,
jež smí v nedeli obchodníci
prodávati, zahrnuta jsou vare-
ná, hotová masa ku požívání.

“Kosher” maso nesmí i na
dále prodáváno býti v nedeli,
ponevac toto jest cerstvé vzdor
nátlaku židu.

Sekretár “Lords Day Alb-
ánce”, W. W. Davis, oznámil,
že žádati bude mayora Jackso-
na, aby predlohu vetoval.

Predloha dána bude volicum
ku odhlasování 2. kvetna.

o
Mesto Baltimore v obchodním

živote predstihlo jiná.
Podrobný seznam obchod-

ních podmínek Baltimore za
poslední rok ukázal, že Balti-
more v posledním roku bylo od
10 ku 30 procentum lépe na
tom v ohledu obchodním nežli
jiná veliká mesta zeme této.

Data tato vzata byla ze vlá-
dních zdroju. Krome Bostonu
Baltimore predstihlo mesta ta-
to i v ohledu obchodu depart-
mentních obchodu. V ohledu
prodeje automobilu Baltimore
jest prvním v rade zrovna tak
jako ve stavebním. V ohledu
nezamestnanosti Baltimore me-
lo o 45 procent méne nežli 19
jiných velikých mest.

o
Ritchie odjíždí ku návšteve

dvou státu.
Governér Ritchie odejel ten-

to ctvrtek do státu Ohio, kde
bude hostem Ohio State Bar
sdružení v Cincinnati, kde bu-
de hlavním recníkem pri vý-
rocní hostine sdružení.

Hostiny zúcastní se znacný
pocet prominentních právníku
ze státu Ohio a okolních.

Ku jeho pocte v sobotu v Cín
cinnati klub Duckworth, jed-
na z nej starších tamních de-
mokratických organisací, uspo
rádá hostinu.

V nedeli bude governér ve
státu Kentucky, kde bude hos-
tem Johna L. Schuffa, demo-
krata a predsedy státní “Vic-
tory Loan”.

Governér recniti bude pred
státní tamní zákonodárnou 1.
února. Do Baltimore se vrátí
v úterý.

Mladý vrah zatcen.
Lawrence Fleet 181etý z

Baltimore, priznal se ku za-
vraždení Wiliama F. Kellera u
dverí príbytku svého ve Winr-
chester, Va., v sobotu v noci,
když tento, jeho príbuzný, pre-
kazil mu tam plánovanou lou-
pež.

Fleet priznal se, že on a
John Walace, odešli do Win-
chester s úmyslem okrásti ko-
hokoliv, jen když tento by mel
peníze.

Po vražde Fleet a Wallace
svezli se do Baltimore na truc-
ku vezoucím sem slepice. V
Baltimore zatceni byli na udá-
ní Baltimorana, že tento zahlé-
dl jej s revolverem, který po-
dobný byl revolveru, jímž Kel-
ler usmrcen byl.

Revolver schovali si u de-
douška Fleeta, Benjamina Mc-
Farlanda mezi trámy v prí-
stavku.

Wallace je 18 roku starý.
o

47 státu representováno na
Johns Hopkins.

Na Johns Hopkins universi-
te zapsáni jsou studenti ze 47
státu Spojených Státu a z 28
cizozemských zemí. Celkem
na Johns Hopkins letošního ro-
ku zanešeno jest 5,443 studen-
tu. Jediný americký stát, New
Hampshire, nemá ani jednoho
studenta na Hopkins. Ze stu-
dentu jest 3,393 Baltimoranu,
187 New Yorských, 153 Penn-
sylvanských atd.

Mezi cizozemci jest zastou-
peno Ceskoslovensko. Nejvíce
studentu z techto má Cína a to
19. Indie má jich zde sedm,
Nemecko šest. Stejný s tímto
pocet má Anglie a Kanada.
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“Otcové položili stranou reso-
luci o snížení jízdného.

Mestská rada v pondelí od-
ložila resoluci, jíž doléháno na
spolecnost’ elektrických pou-
licních kár, aby tato “sprave-
dlive a rozumne” snížiia stáva-
jící 10 procentní jízdné.

Hlavním duvodem proti re-
soluci bylo prohlášení radního
ze 4. distriktu, Trauba, porada
o parkovní dani a ustanovení
radního výboru na studování
parkovní dane, kterou spolec-
nost’ platí.

President rady, Muller, o-
známil ustanovení stavitele
Franka Nováka clenem par-
kovního výboru. Výbor sejde
se tento ctvrtek.

John Henry Levin, rádce
komise verejné služby, v pro-

hlášení svém žádal, aby jízdné
na elektrických kárách sníže-
no bylo. Za duvod klade, že
odhad majetku spolecnosti na
$75,000,000 je prehnaným a
že prehnání toto zavinuje zvy-
šování jízdného, aby majetku
spolecnosti nebylo uškozeno.

Frank Fuerst, demokratický
pohlavár, myslí, že by jízdné
sníženo býti melo tak, by tri
lístky prodávány byly za 25
centu.

Ve stredu oznámil verejnos-
ti president elektrických pou-
licních kár, Lucius S. Storrs, že
osoby neznající pravý financní
stav spolecnosti mluvením o
trech jízdách za 25 centu staví
spolecnost’ do obtížného stano-
viska. Storrs praví, že snížení
jízdného je nemožným. Príj-
my spolecnosti za poslední rok
klesly o $273,021 u porovnání
s predešlým rokem. Aby tri
jízdy za 25 centu se vypláceti
mohly, muselo by o 70.000 více
osob jeti na kárách týdne, po-
cítá Storrs.

Za minulý rok mela spolec-
nost’, jak Storrs uvádí, deficit
$506.355. V roce tom jelo na
kárách o 25.480.666 méne.
Celkem na kárách jelo v roce
tom 145,106.739.

Cikánky prepadly banky
v Betterton.

Tri ženy, pristrojené jako
cikánky, v úterý oloupily v
Betterton, Md., dve odbocky
dvou bank z Chestertown o
$255 a ujely v zastaralém au-
tomobilu. V automobilu vedle
techto trí sedela ješte ctvrtá s
deckem a muž, dle všeho ci-
kán.

šerif Kent okresu,, Vickers,
uvedomen byl pozdeji, že
Frank Mitchell, cikán ze 400
blocku Pennsylvania avenue v
Baltimore, majitel automobilu,
úyl zatcen a držán na severo-
západní stanici mesta.

Zatcený udal, že automobil
pujcil svému vnuku, Johnu
Gemitro. Oba prepady prove-
deny byly kolem 3. hodiny od-
polední soucasne. V obou od-
bockách byly u pokladny ženy.

V jedné odbocce v obchodu
Charles A. Brice, pokladnici
Louise Crew, nabídla vstoupiv-
ší cikánka, že jí poví její bu-
doucnost*, dá-li jí tato cent.
Když Crew otevrela pokladnic
ku, hledajíc cent, cikánka pro-
hlédla si pokladnicku. Když
Crew nemohouc nalézti v po-
kladnicce cent, šla pro tento
cikánka, šla za ní. Náhle roz-
kázala: “Dej mi peníze”, uci-
nivši pohyb jakoby ze spodu,
šálu vytáhnout! chtela revol-
ver. Pokladnice Crew dala jí
$l7O.

V druhé odbocce, Feople’s
banky, pokladnice FYances O-
wens, pracovala, když vstoupi-
ly dve cikánky. Tam za pre-
hradou, jejíž dvére pokladnice
jim otevrití musela, uchopily
balík bankovek a daly se na ú-
tek. Owens chytila cikánku a
podarilo se jí z ruky zlodejky
zachrániti peníze až na SBS, s
nimiž cikánky prchly.

o
Automobily v ceste.

Požárenský nácelník, Em-
rich, stežuje si, že zvedaví aur
tomobilisté shrnuli se v tako-
vém poctu v sobotu v noci ku
požáru, jímž ohrožena byla St.
Agnes nemocnice, že prekáželi
velice práci hasicu a že snadno
jejich nerozumem dojiti mohlo
ku nejakému neštestí.

Ohen za nedlouho zdolán
byl.

casopis

venovaný zájmum

Cechu Amerických

Vychází každý pátek

BEŽNÉ CÍSLO (NO.) 1198

Náhledy bývalého senátora,
France.

Rusko “pokracuje ku predu,
my se hýbáme do zadu”, Dr.
Joseph I. France, bývalý Ma-
rylandský senátor,jenž se chce
ucházeti jako republikán o pre
siidentské jmenovaní, rekl v
nedeli 400 clenum Beth Tfiloh
kongregace.

Rusko, pravil France dále,
“bylo stredovekým, autokratic-
kým.“ a k tomu dodal: “Ti by-
li ; my jsme.”

Dr. France povedel jim, že
roku 1921 byl v Rusku a že set-
kal se tam s Trockým a Leni-
nem. Vyslovil svuj podiv pro
oba. Tvrdil, že žádný indus-
trialní predák anebo státník
Spojených Státu nevytvoril
lepší.

o
Bandité strelili majitele

stanice.
Frank Talbott, majitel ga-

solínové stanice na Wilkens a-
venue, strelen byl v nedeli do
žaludku a kriticky zranen dve-
ma bandity, kterí prepadli jej
ve stanici kolem pul jedenácté
hodiny v noci. Jeden z nich
žádal o elektrickou žárovku
na automobil. Když Talbott
šel do svetnice, bandité šli za
ním. Když ku rozkazu jejich
se obrátil, zahlédl proti sobe
namírený revolver. Místo aby
poslechl a dal ruce vzhuru, u-
deril menšího z obou do oblice-
je a odraziv jej, vrhl se na dru-
hého. Odražený vzprímil se a
strelil. Oba bandité vskocili
do automobilu a ujeli.

Automobil, v nemž ujeli, u-
kraden byl Melvinu Chalmers
z Edgewood ulice. Pozdeji na-
lezen byl opuštený na Silver
Spring road u Washington
Boulevard.

Dr. Harry Wasserman,
instruktor na Johns Hopkins
lékarské škole, stal se obetí
prepadu. Udal, že v sobotu
krátce pred pul nocí jel po
Chase ulici. Když prijel ku St.
Paul ulici, zastaven byl vý-*
strážným svetlem. Pojednou u
neho ukázali se dva vojáci, ka-
ždý z jiné strany automobilu,
revolvery ozbrojení vskocili do
automobilu stisknuvše doktorai
strane jednu ruku dal kolem
mezi sebe. Voják na pravé
krku jeho a druhou trímal na-
mírený revolver. S automobi-
lem pustili se v pred s takovou
prudkostí, že Wasserman brzo
nevedel, kde je. Pri objíždení
nároží automobil uklouzl a vra
zil do sloupu. Tak dalece ne-
poškozen mnoho, tento uhánel
dále.

U gasolínové stanici okradli
jej o S2O, aby meli na gasolín,
který nemohli vliti do nádrž-
ky automobilu ponevac záver-
ka její nárazem o sloup porou-
chána byla.

V blízkosti u Waterloo Was-
sermana vystrcili a hnali se dá-
le. Pozdeji strážník Prince
Goerge okresu, Reese, nalezl
prekocený automobil a oba vo-
jáky.

Doktor Wasserman bydlí v
c. 2905 N. Charles ulice.

Oba vojáci pohnáni budou
pred velkoporotu. Zatcenými
jsou: Michael Mochamm a La-
tle Booze z Fort Howard.

Ridic taxicabu, Joseph
F. Fatler, oloupen byl zlodeji
na rohu Biddle a Decker ulic v
nedeli o $4. Dva tito mladíci
vsedli do jeho taxicabu na
Broadway a Monument. Po o-
kradení ridice ujeli s taxica-
bem, jenž pozdeji nalezen o-
puštený na Patterson Park a
North avenue.

o
Devatenáctiletá zmizela deva*

tenáctého ledna.
Po cekání 4 dni na návrat

své 19 roku staré manželky,
Clyde Paddy, oznámil v nede-
li policii zmizení této z jejich
obydlí v 1900 blocku E. Hoff-
man ulice 19. ledna kolem 6.
hodiny vecer.

Usmrcena elektrickou poulicní
károu.

Ida Black, 651etá, usmrcena
byla pri precházení Howard u-
lice u, Lexington elektrickou
poulicní károu kolem 11. hodi-
ny dopoledne v nedeli. Káru
rídil motorman, George Hen-
wood.


