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Místní Zprávy
Z krajanských kruhu.
- Minulou nedeli, dne 3.

dubna meli dostavenícko O-
chotníci osady sv. Václavské
na Collington Ave. v osadní sí-
ni, neb sehráli divadlo názvem
“Písnicka štestí” hra se zpevy
ve trech jednáních. Pri této hre
bylo videti že Ochotníci opet
privedli obecenstvo do dobré-
ho rozmaru. Jednotlivé úlohy
byly dobre nacviceny a dle to-
ho dobre sehrány, což obecen-
stvo dokazovalo castým potle-
skem. Divadlo jest ta nejlepší
zábava, kde clovek zapomíná
na tu prosperitu a zároven rád
slyší tu naší materskou rec,
která se jinak již málo pestuje
a proto by melo si obecenstvo
vzít to na vedomí a vážit si ce-
ských ochotníku. Divadlo by-
lo cetne navštíveno a výsledek
uspokojivý.

Príští úterý, dne 12. dub-
na odbývá poradní schuzi a
Card Party spolek Nejsvetejší-
ho Jména v dolejší místnosti o-
sadní školy. Zacátek o pul
osmé vecer. Vstup volný! O
veškerou zábavu a obcerstvení
se postará zábavní výbor.

Nezapomente si objednat
vaší zásobu uhlí, ucinte tak ny-
ní u známého krajana K. Taví-
ka,který byl ustanoven ceským
jednatelem u firmy Carroll In-
dependent Coal Co., a který
vás svedomite obslouží. Ob-
jednávky vyrídí ve svém oby-
dlí 1500 N. Collington Ave., a-
neb zavolejte Wolfe 7134-J a
on vás návštiví.

Baltimorským krajanum!
Mílovými kroky blíží se nej-
vetší svátek Sokolstva IX.
Všesokolský Slet v Praze. Do-
volujeme si upozorniti ctenou
Ceskoslovenskou verejnost, že
pouze naše cestovní kancelár
byla poverena Amer. Obcí So-
kolskou v Chicagu ku prijímá-
ní prihlášek k výpravám ces-
kého sokolstva(dne 14. kvetna
a 8. cervna) pro stát Maryland
Vzhledem k tomu, že dnem 4.
dubnem pocínaje, byly sníženy
lodní sazby o 20%, jest dána
mnohým naším krajanum prí-
ležitost že budou moci navští-
viti svoji rodnou vlast a záro-
ven IX. Všesokolský Slet.

K sokolské výprave dne 8.
cervna je doposud prihlášeno
20 krajanu z Baltimore. Ú-
castníci výprav, kterí jsou ces-
koslovenskými obcany obdrží
ceskoslov. pas zdarma! Kro-
me toho jest ješte zajišteno
mnoho jiných výhod pro veš-
keré úcastníky.

Kdo máš v úmyslu jeti, pri-
hlas se co nejdríve o informa-
ce v cestovní kancelári J. R.
Cihlár & Bro., 845 N. Luzerne
Ave. Telefon Wolfe 5063.

o
Krajan poranen ve srážce.
Ve srážce poštovního trucku

poranen byl bolestne syn Jana
Lehkýho, c. 720 N. Milton Av.,
ridic trucku. Zranený odvezen
byl do nemocnice. Srazil se ve
ctvrtek ráno s Laundry truc-
kem na rohu Madison a Ches-
ter ulic. Oba trucky poškoze-
ny byly, zvlášte Laundry truck
Výkladní okno pekarského zá-
vodu Nau rozbito bylo.

o

Pomáhali si.
Dvacet šest mužu odsouzeno

bylo na východní policejní sta-
nici ku pokutám po $1 a útra-
tách. Zavreni byli na žalobu
Pennsylvánské dráhy, ponevac
poškozovali její majetek na
Boston a Linwood ulicích, kde
dríví z neužívaného pieru po-
cali rozebírati, aby je upotre-
bovali ku pálení.

o
Prišel o taxi a $7.

Ridic taxicabu, Frederick H.
Gray, 291etý, oloupen byl o $7
a taxicab. Policii severovýcho-
dní stanice udal, že trí zavolali
nan na rohu Baltimore a High
ulic a dali se jím vézti po Gay
ulici smerem ku severu. Na
Sinclair a Loney’s Lané poru-
cili mu zastaviti. Když vysko-
cili z taxicabu, jeden namíril
nan revolver a porucil vydání
penez. Ridic dal mu $7. Vsko-
cili opet do taxi a ujeli.

$50.000 darováno policií do
pomocného fondu.

Padesát tisíc dolaru darová-
no bylo cleny Baltimorského
policejního odboru do meštan-
ského pomocného fondu. Me-
štanský pomocný fond ustano-
ven byl v pondelí mayorem
mesta za organisaci, skrze níž
výbor na odhady rozdávati bu-
de fondy na koupení potravin,
obleku a nájemné nezamestna-
ným.

Family Welfare a výbory
katolické, židovské a Armády
Spásy dobrocinnosti, každým
týdnem budou podávati zprá-
vu o potrebách meštanskému
pomocnému fondu, který žá-
dosti o fondy predloží výboru
na odhady.

Pro budoucnost*, jak presL
dent pomocného fondu ohlá-
sil, není ješte žádný urcitý
plán vypracován. Mluví se o
tom, aby jeden zvláštní den
sebezáporu ustanoven byl, ja-
ko byl roku 1931, jenž tehdy
vynesl SIOO,OOO. Fond doho-
dl se s riditeli závodišt kon-
ských dostihu v Bowie, Pimli-
co, Havre de Grace a Laurel, o
usporádání dobrocinných zá-
vodu, jejichž výsledkem by o-
bohaeen býti mohl pomocný
fond. V loni závody dobrocin-
nosti vynesly asi $125,000.

Policejní komisar, Gaither,
dar provázel vysvetlením, že
dobrovolné úpisy pocaly 1. ríj-
nem a skoncily se prvním dub-
nem. Celkem v policejním od-
boru darováno $65.000 v dobe
té. Padesát tisíc darováno ny-
ní do meštanského pomocného
fondu a zbytek držán pro dál-
ší dobu.

o—
Nemocnice vinena ze smrti

ženy.
Koronerova porota usoudila

v úterý, že Margie Eversole,l9
létá zemrela na Velikonocní
nedeli v 11.45 hodin v noci v
jejím bytu, c. 769 W. Lexing-
ton ulice následkem kriminál-
ní nedbalosti, neschopnosti a
nepozornosti ze strany lékaru
Universitní nemocnice.

Eversole nebyla pripuštena
do nemocnice. Na den 24. bre-
zna dána jí byla injekce na u-
tišení a pozdeji jiná.

Dr. Hart, jenž jí ošetril když
privežena byla do nemocnice v
ambulanci, neshledal ve stavu
jejím nic nebezpecného a po-
slal jí zpet do domácího oše-
trování.

Manžel její vyprável, že dva
lékari “mladíci” ošetrovali o-
nemocnelou v jejím príbytku
na Velikonocní nedeli ráno.
Jeden vyšetril její srdecní stav
a predepsal jí pro “nervy”.
Nemocná stala se pozdeji ješte
nemocnejší. Lékar prišel ji-
ný a napomínal ji: “Ovládnete
se, Margie, neudeláte-li tak,
nemohu pro vás nic uciniti.
Vstante, oblecte se není tu
nic nebezpecného s vámi.”
Když predepsal opet neco pro
nervy, odešel. Stav její se hor-
šil, vzata byla do nemocnice,
odkud zpet poslána domu. A-
si po trech hodinách zemrela
srdecní vadou.

o

Manželku stíhal pro dvojžen-
ství.

Dvacet tri roky stará Virgi-
nia L. McAvoy zatcena byla
na žádost’ svého prvního man-
žela v okamžiku, když si sklá-
dala své šaty do tašky v 1900
blocku Eutaw Place.

První manžel, Joseph McA-
voy, od nehož odloucena žila
asi po dobu jednoho roku, u-
dal, že podruhé se vdala za
Raymonda Benton 24. prosin-
ce posledního roku. Benton
odsluhuje si trest v mestském
žalári. Usvedcen byl z kráde-
že, kterou 29. ledna spáchal v
Manley klubu na W. Biddle ul.

o

Koupárny budou otevreny je-
nom dva mesíce.

Superintendent parku ozná-
mil, že k vuli úspore koupárny
v parcích otevreny budou v na-
stávající letní sezóne jenom od
1. cervence do 31. srpna. Do
letošního roku otevreny byly
vždy po tri mesíce.

Poplatek obnášeti bude 10
centu pro dospelé a pet centu
pro dítky.
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Blahobyt “za rohem. ,,

Raymond W. Bellamy, vlád-
ní reditel zamestnaváren v Ma
rylandu v letáku žádá “obyva-
tely Marylandu” pro spoluprá-
ci na obnovení “lepšího obcho-
du.”

Všichni groceristé, továrníci
a obchodníci mají vyvesiti v o-
knech oznámky Maryland-
ských produktu. Když tyto
obcanstvem kupovány budou,
obchodní a pracovní ruch v
Marylandu oživne, myslí Bel-
lamy. Vybízí, abychom v prav-
de žili dle volání: “Maryland,
my Maryland”. Verí, že pros-
perita “cíhá za rohem”. Chute
prý za ní a potkati jí.

o
Ku úleve trpících.

Armáda Spásy odstehovala
svoji zábavní místnost’ ze sta-
ré lodi do mestské budovy na
Calvert a Bath ulicích. Pro
místnosti užito bude jenom je-
dnoho poschodí. Snad svým
casem druhé poschodí obráce-
no bude ku témuž úceli pro cer
nochy. V zábavní místnosti
postaráno jest o cetbu, hudbu
a jinou zábavu pro ty, kterí
prístreší nemají.

V dome pro lidi bez prístre-
ší, který rídí Armáda Spásy
na rohu Aisquith a Fayette uli-
cích, denne prumerne o 300 o-
sob postaráno bývá. Prumer-
ne na 1200 jídel denne mezi
ne rozdelováno jest. *

Baltimorský cervený Kríž
sytí mezi 1.600 a 1.700 dítek v
18 verejných školách v každé
cásti mesta.

o
Prodelali se strechou do

lékárny.
Zlodeji dostali se strechou

do lékárny na Sparrows Point
a North Point silnicích casne z
rána v úterý. Nejprve udelali
si žebrík ze slabších stromku
v lesíku za lékárnou a svázali
tento pomocí vetví, žebrík byl
krátký. Byl jenom asi 15 stop
dlouhý a strecha 25 stop vyso-
ká. Zlodeji odhodili jej, vrá-
tili se do lesíku a pustili se do
delání jiného. Pomocí toho-
to dostali se na strechu a tam
prodelali si otvor asfaltovými
šindely pomocí malého nožíku
užívaného na otevírání plecho-
vek bojíce se, že skrípot pily
by snad mohl probuditi neja-
kého policajta. Když po delší
námaze otvor vyškrabán byl,
protáhli se jím skrze strechu
na strop, v nemž vyrobili si dál
ší otvor. V lékárne sebrali
doutníky, cigarety a jiné pred-
mety v cene pres S4OO, s nimiž
utéci chteli dvermi. Když shle-
dali, že tyto upevneny jsou
zvláštním zámkem, vylezli na
strechu cestou, kterou do lé-
kárny vlezli a s ukradenými
predmety zmizeli asi v auto-
mobilu. Majitelem lékárny je
Arthur W. Elkridge.

o
Slepec žaluje o rozvod.

Žaluje, že manželka jeho,
Agnes G. Cavey, jej opustila
pred 5 roky “bezmocného, sle-
pého a zapomenutého”, Arti-
ffius R. Cavey z Marshall ulice,
zažádal o rozvod.

V žalobe uvádí, že ženat byl
po 36 roku. Když od neho
manželka odešla, “vzala z je-
jich domu vše nechavši jenom
postel a židli.”

Cavey oslepl pred 7 roky.
Vydržuje se pletením sedadel
na židle a S2O, které mesícne
dostává z Marylandské školy
pro slepce.

Podle udání jeho o manžel-
ku dobre postaráno je dvema
syny, od nichž dostává týdne
S2B.

o
Zastrelil se.

G. Allan Boteter zastrelil se
v pátek ve svém apartmentu v
Catonsville v dobe neprítom-
nosti manželky a dvou dítek.
Svým casem byl interesován v
obchodu automobily.

Šestnáctiletá, Anna Wis-
niewska, strelila se v pátek u-
kryvši se ve svetnici na 4. pos-
chodí domu ve 400 blocku S.
Hanover ulice. Lehce zranená
vzata byla svojí 19 roku sta-
rou sestrou, Haddie Godoliska,
do universitní nemocnice. Pred
rokem odnata jí byla ruka, kte
rou si zlomila pádem se stro-
mu,
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Desetimilionová pujcka na
obzoru.

Mestský register, Eugene E.
Beer, oprávnen byl ve stredec-
ní porade na mestské radnici,
ku vypujcení si deseti milionu
dolaru, kdykoliv pujcka ukáže
se býti nutností.

Pujcka splacena bude až
dane placeny budou. V loni
pred placením daní mesto vy-
pujcilo si osm milionu dolaru.

Prítomne mesto má $5,000.-
000 na bankách.

o
36 koní zahynulo v ohni.

Tricet šest plnokrevných ko-
ní zahynulo ve stredu krátce
pred pulnocí na statku Lewise
E. Lambert v Lutherville. Ma-
jitel odhaduje si škodu na
$350.000. Správce stájí, Bar-
nett, tvrdí, že ohen byl nekým
založen. Když z domu svého
asi 150 stop od stájí vzdálené-
ho pribehl, z obou stran stájí
vyšlehovaly plameny. Nikdo
více do vnitr dostati se nemohl.

Uhorelí byli závodní kone,
iež odhaduje majitel na
$200.000. Znicená budova se
zásobami obnáší škodu asi
$150.000.

Zatím co požár byl na vrcho
li svém, zatcen byl William A.
Forward, jenž s automobilem
svým se hnal pres hadice na
silnici položené. Zatcen byl
že rídil automobil když opilým
byl.

o
Lupici stíháni.

Tri bandité, kterí oloupili v
Trappe, Md., banku Farmers
and Merchants o sumu presa-
hující $1,500, stíháni jsou po-
licií.

Chaney Burt, 241etý, jenž
propušten byl soudcem o’Dun-
ne z vezení na parolu v zárí,
zatcen byl v úterý jako podez-
relý zúcastenství pri oloupení
banky v Trappe. Zatcen byl
na rohu Eutaw a Baltimore ul.

Burt zavren byl do vezení
pro okradení obchodu South-
ern Embroidery spolecnosti 11.
dubna 1931. Tehdy odsouzen
byl na pet roku a pozdeji soud
cem omilostnen.

o

Dostal 35 centu.
Cernošský bandita prepadl

ve stredu v noci Henry Replo-
gle na dvorku domu v 900 blo-
ku N. Broadway. S revolverem
cernoch napadl jej, když v
temnu vystoupil z kuchyne do
dvorku. Prepad cernochu vy-
nesl 35 centu, jež Replogle mu
vydati musel.

o

Jones nalezen mrtev v garáži.
Elmer J. Jones, bývalý pre-

sident odvolacího zdanovacího
soudu nalezen byl v nedeli mr-
tvý sedící v automobilu v ga-
ráži, jejíž dvére zavreny byly.
Koroner uznal, že usmrcen byl
výpary z automobilu vycháze-
jícími.

Jones byl cinným v republi-
kánské strane.

o
Unikli zranení na letecké

stanici.
Pilot a sedící s ním v aero-

planu unikli v nedeli zranení,
když na Logan Field srítil se s
nimi aeroplan s výše 100 stop
a zaryl se prední cástí do ze-
me. Pilot, F. Arnold Kedy, u-
dal, že nehoda byla zavinena
špatne pracujícím strojem. V
aeroplanu s ním byl Herman
Hoppe.

o
64 úmrtí zavineno pádem be-

hem roku.
Reditel Baltimorského bez-

pecnostního koncilu udává, že
behem roku 64 osob v Balti-
more prišlo o život pádem se
schodu, nebo z postele nebo
zakopnutím o koberce.

Jinými nehodami v domác-
nostech o život privedeno bylo
154 osob.

o
Zmizelá v New Yorku.

Barbara Carpita, 181etá, jež
26. brezna zmizela z domu ro-
dicu, psala nyní rodicum z
New Yorku, kde se ukryla u
svých prátel, aby s rodici, kterí
pripravovali se na odjezd do
Itálie, jeti nemusela.

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.

Rozhodnutí o predloze mo-
drých zákonu tento týden.
Otázka, zdali predloha o

zrušení modrých nedelních zá-
konu dána bude volicum ku
odhlasování pri primárkách 2.
kvetna, rešena jest pred odvo-
lacím soudem v Annapolis. U-
jištuje se, že soudem dáno bu-
de rozhodnutí v tomto týdnu,
aby o predloze hlasováno býti
mohlo.

Mayor Jackson pripravo-
val se ku plánu, jimž volici 2.
kvetna pri primárních volbách
hlasovati meli nejenom o zlibe-
ralisování nedelních zákonu,a-
le i pujckách, jež mesto potre-
buje v obnosu dvacet dvou mi-
lionu dolaru, aby mohlo prová-
deti práce na zlepšení mesta.
Pujcky ty jsou: 10 milionu na
školy, pet milionu na dláždení
a mosty, pet milionu na kaná-
ly, milion sto padesát tisíc na
elektrická vedení, pet set tisíc
na budovu pro Lidový a mla-
dých prestupníku soud.
Plán tento asi po dvou dnech

opustil v presvedcení, že déle
o nem jednáno býti musí.

o
Výstavka automobilu v Carlins

parku poškozena ohnem.
Nový tanecní sál v Carlin

parku, v nemž vystaveno bylo
38 automobilu General Motors
ohrožen byl v po 5. hodi-
ne vecer požárem. Ohen vy-
pukl v topírne. Sál naplnen
byl v dobe vypuknutí ohne 74
osobami prohlížejícími si vy-
stavené automobily. Nikdo z
nich ohrožen nebyl. Deset ha-
sicu omámeno bylo kourem. Z
automobilu jenom dva vytaže-
ny býti mohly. Jeden automo-
bil shorel a ostatní poškozeny
kourem a vodou. Shorelý au-
tomobil stál v blízkosti vcho-
du. Vedle automobilu poško-
zeno bylo osmnáct elektricky
hnaných lednicek.

Hasicum práce stežována
byla nemožností zustati v to-
pírne déle nežli 2 minuty. Ma-
sky, jež urceny jsou ku ochra-
ne pred chemickými výpary, a-
le ne pred obycejným kourem,
jim nebyly platný.

Alarm dán byl jednou z žen
pracujících v jídelne, která v
prízemí zrízena, aby z výtežku
jejich podporena býti mohla
pomocná práce ve vyšší škole
Forest Park. Edgar Pepler ry-
chle vzala SIOO z registru,
zamkla je v nedobytné poklad
ne a dala alarm.

o
Baltimoran mocným pomocní-

kem pri usvedcení Capone.
Frank J. Wilson z Clover

road, agent vnitrního ducho-
dového úradu, byl nad jiné do-
brým pomocníkem Georgu E.
Q. Johnsonovi pri dopadení
gangstera, Capone a usvedcení
tohoto.

Wilson nalezl ty, kterí udr-
žovali knihu, v níž zazname-
nány byly príjmy Caponeovy
hrácské bandy v Cicero. Zá-
znamy dlouhou dobu byly zá-
hadou stíhatelum vedeny jsou-
ce nad jiné vychytralým cle-
nem bandy, Leslie A. Shum-
way, který psal jako zbehlý
když užil tužky a jako školák,
když užil péra. Wilson vyše-
tril “ruku” Shumwaye, po je-
hož odkrytí nastalo stíhání v
dome bandy v Cicero poklad-
níka, který behem dvou roku
sehnal $600.000.

Wilson do války byl pozem-
kovým agentem v Buffalo.
Shumwaye následoval do Flo-
ridy, kde predvolal jej ku sou-
du, když ho ujistil, že Scarface
AI. Capone nemuže stíhání u-
niknouti. Shumway doznal co
vedel ve prospech státu a Ca-
pone ocitl se v pasti.

o
Masová nakladárna poškozena

plameny.
V pátek vypukl ohen v ma-

sovém podniku firmy Kurie
& Brothers v 900 blocku vý-
chodní 22. ulice. Vznik ohne
není známým, škoda jím zpu-
sobena byla na prvním poscho-
dí, není príliš znacnou.

Ohnem znicena byla re-
sidence Charles A. Geatty na
Lawyer’s Hill u Elkridge. ško-
da na znicené budove o 26
svetnicích obnáší kolem $60.-
000.

Kdo plní vezení?
Ve schuzi Marylandského

kongresu rodicu a ucitelu, kte-
rý odbýván byl ve stredu v ho-
telu Emerson, Thomas J. S.
Waxter, soudce soudu pro mla
distvé prestupníky, upozorno-
val na nebezpecí vzrustající ze
zanedbávané mládeže násled-

nynejších neblahých po-
meru. Mesto dává sice finan-
cní pomoc opušteným dítkám
ale o zanedbávané dítky není
postaráno.

Jiným problémem, jak soud-
ce udává, že v mnohých prí-
padech otec ztrácí odvahu,
když práci nemá anebo že ro-
dina beroucí pomoc dobrocin-
nosti stále hloubeji klesá v
mravní snaze své. V rodinách
hádky kolikráte vyhání dítky
z domu. Následek? Klesají-
cí mládež a s ní trpící verej-
nost’.

“Domov, více nežli co jiné-
ho v živote má hlavní duraz v
životní výchove. Domov vtis-
kuje známku charakterum o-
byvatelstva a ciní je bud do-
brými nebo zlými,” zdurazno-
vala v téže schuzi superinten-
dentka domácí ekonomie na
verejných školách, Mary
Faulkner.

“Žalární rekordy v této ze-
mi za rok 1926 ukazují, že pa-
desát procent z usvedcených
kriminálníku vyšlo ze zaned-
baných domovu, ctyricet pro-
cent z domu, jež nejsou tak zlé
a jenom deset procent z do-
brých domu,” pocítá superin-
tendentka.

o
Suchý agent zbaven služby.

Ival H. Hatton zbaven byl
ve stredu služby své v prohibi-
cním departmentu. Jako pro-
hibicní agent pracoval v Balti-
more. Udán byl, že rídil auto-
mobil když opilým byl.

Hatton již pred tím mel o-
pletání s úradem a to v zárí re-
ku 1930, kdy v prepadu domu
u Castleton v Harford okresu
prerazil sanici 171etému Wil-
liamu Todd. Ze žaloby tehdy
propušten byl dokázav, že na-
paden byl majitelem klackem,
když dum prohledáván byl.

o
Automobily.

Když v nedeli sestoupila s
busu na Wyndhurst avenue,
sražena byla 681etá Mary Leo-
nard automobilem. Byla jí pre-
ražena pravá ruka a pravá no-
ha vedle jiných zranení. Au-
tomobil rídil 221etý Charles H.
Knapp. Zemrela v nemocnici.

Šest osob poraneno bylo
a dva automobily silne poško-
zeny když na Washington Bou
levard a Monroe ulici tyto se
srazily casne v nedeli ráno. Je-
den automobil rídil William I.
Scheuerman a druhý John T.
Spain.

3l ridicum automobilu ve
státu odnato bylo povolení ku
rízení automobilu behem po-
sledního týdne.

Na pokutách vybráno bylo
$5,991. V okresech zaplatili
do sumy této automobilisté
$4,756.

Nárazem na telefonní
sloup v pondelí odpoledne u-
smrcen byl Buck Zeplein, 24
letý z Fairmount avenue. Au-
tomobil rízený Ambrose Hein-
kuhler narazil na telefonní
sloup na Wise avenue, asi ctvrt
míle od North Point road.

Gerson Melliman, 621etý
z E. Mounment ulice, težce
zranen byl v pondelí automo-
bilem Lawrence Snyder.

—Do pondelí od pocátku
tohoto roku zabito bylo auto-
mobily v Baltimore 43 osob a
poraneno 1.183.

o
Šest tisíc zrízencu B. & O. drá-
hy na petidenní týdení práci.

Asi 6.000 zrízencu dílen
Baltimore and Ohio dráhy po-
calo v tomto týdnu pracovati
pet dní v týdnu. Doposud pra-
covali jenom ctyri dny v týdnu.

o
Lékar vinným.

Dr. Albert Driscoll usvedcen
byl ze zabití ošetrovatelky Ni-
ny M. Kelly. Uznaný vinným
lékar odvolal se a prozatímne
propušten po složení záruky
$7.500.
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