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Mistni Zprávy
Z krajanských kruhu.

Dne 4. cervna spojeni bu-
dou svazkem manželským
snoubenci: p. Janata a slc. Jar-
mila Vála. Po snatku, své dcery
otec její, p. Josef Vála odejede
8. cervna s dcerou, slc. Emmou
do Cech na návštevu rodné vla-
sti, kde mezi jiným zúcastní se
sletu Sokolu.

Na Baltimore hrbitove
pohrben byl v sobotu p. Dud-
ley Butler, manžel Mary But-
ler, roz. Maroušek, c. 635 N.
Robinson ulice, jenž náhle zem
rel srdecní vadou ve veku 35
roku. Zesnulý narozený v Bal-
timore, byl roznášecem novin.

Na hrbitove Nejsv. Vyku-
pitele pohrbeni byli:

Ve stredu paní Theresa Ba-
roch, vdova, c. 2207 Ashland
avenue, jež zesnula ve veku 66
roku srdecní vadou 20. kvetna.
Narozena byla v Cechách. Ná-
ležela ku spolkum: Oltárnímu
a Panny Marie Ustavicné Po-
moci.

Ve ctvrtek pohrben byl
Leonard Justinus, cís. 125 N.
Port ulice, jenž zesnul ve stárí
6 roku 23. kvetna.

Pohrby tyto vypravila firma
Cvach & Syn.

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.

o
Mayor Jackson ustanovil svého
bratra do mestského úradu.

V celo nového mestského od
boru “Bureau of Controls and
Acounts,” mayor Jackson u-
stanovil svého bratra, Willia-
ma A. Jacksona, knihvedoucí-
ho. Služné jeho ciniti bude
$2.600 rocne.

Dosud žije vc. 3103 Har-
view avenue. Po vyjití ze ško-
ly venoval se stenografii a ve-
dení knih. Zamestnán byl po-
stupem casu u ruzných firem v
Baltimore, Wilmington a Fila-
delfie.

Nový úrad mayorem zrízený
spojen se znacným nákladem.

Ža jednoho z klerku úradu
jmenoval mayor Jackson Wil-
liama J. Edelen se služným
$1.900.

Nový úrad vchází v život v
dobe, kdy mezi 500 a 700 za-
mestnancu z mestské služby
propoušteno.

Že ustanovením bratra své-
ho do mestského úradu mayor
Jackson nevyhne se kritice, je
samozrejmým. Doba není prí-
hodnou ku zrizování nových
úradu, bez nichž mesto dosud
živo bylo a at nove jmenovaný
bratr mayoruv je schopným
pro úrad, je prec jenom v mest
ské službe bratrem bratra. Ne-
mohl pro úrad tento nalezen
býti nekterý z nynejších zrí-
zencu mesta?

o

Asi arcibiskup nebyl daleko
, od pravdy.

Pri hostine, kterou koncena
byla v úterý katolická konfe-
rence na industrialní problémy
nynejší doby, arcibiskup Cur-
ley, jak noviny udávají: “se
sarkasmem promluvil o nynej-
ších politických vudcích a vy-
zýval své posluchace aby mu
ukázali muže ve verejném ži-
vote dnes, jenž nestará se hlav-
ne o své vlastní zájmy ale o ve-
rejné. Když mu ukáží muže,
jenž zájmy verejnosti staví do
popredí, že navrhne takového
ku.prohlášení jej svátým”.

Arcibiskupovu pessimismu
je snadno rozumeti. Den za
dnem valí se bahno úplatku,
vyssávání, zneužívání moci do
verejnosti ve vetším a vetším
rozsahu.

o

Okraden.
Ridic taxicabu, Anthony A-

quilla, okraden byl o 9 dolaru
a taxicab dvema pasažéry na
Belair road v blízkosti Joppa
road. Zlodeji ujeli v jeho ta-
xicabu.

_

Dvojí cas v nedeli.
Hudební unie žádá dvojí

plat pro hudebníky v divad-
lech pohyblivých obrázku. Ka-
ždý hudebník a kapelník má
dostati $22 a $23 za nedeli.

Unie dále rozhodla, že cle-
nové unie zamestnaní v divad-
lech nesmí hráti pro rádio ane-
bo s Baltimorským symfonic-
kým orkestrem. clenové mají
míti jenom jeden “job.”

Požadavek unie ohledne dvo-
jího nedelního platu nezamlou
vá se všem clenum. Podobne
i druhý požadavek naráží na
odpor. Tuto nedeli hudebníci
nepocali, dokud nedostali dvo-
jí plat. Zustane-li asi pri dvo-
jím platu hudebníkum, nadšen
ci pohyblivých obrázku v ne-
deli budou platiti zvýšené
vstupné.

Dve divadla: Hippodrome a
Keitlts, oznámila, že nebudou-
li hudebníci v nedeli spokojeni
s jednoduchou mzdou, že tyto
propustí. Z ruzných jiných do-
šly zprávy, že radeji se ustane
od nekterých cástí programu
nedelního nežli povoliti Musi-
cal Unii.

Frederick A. Huber, direk-
tor mestské hudby, oznámil v
pondelí, že bude-li Unie dolé-
hati na dvojí mzdu hudebníku
v nedeli, nedelní koncerty Bal-
timorského symfonického or-
kestru a hudební císla stanice
WBAL prestanou.

o
Dva pokutováni za nedelní

práci.
Melvin Poole a Jacob C. Bo-

ritz, nateraci, zaplatili v pon-
delí na severní policejní stani-
ci po $6.45 pokuty, že barvili
v nedeli v místnosti General
taxicab spolecnosti na 26. a Sis
son ulici. Zatcení nezapírali.

Zatcení bylo prvním po od-
hlasování “volné” nedele voli-
ci mesta Baltimore, 2. kvetna.
Že nedele nynejší nejsou tak
volnými, presvedcí se svým ca-
sem ti, kterí vítezstvím tak
nadšeni byli. Krome divadel,
her a neceho málo více, zusta-
lo vše pri starém.

“Volná” nedele neplatí pro
okresy Marylandu, které stále
mají své “blue” laws a v je-
jichž územích stále utíkati se
musí podnikatelé zábav a po-
dobného ku vytáckám toho o-
noho druhu.

o
Prepad zájezdní hospody.

Ye Old Tavern, zájezdní ho-
spoda na York road, asi pet
mil od Cockeysville, navštíve-
na byla 13. kvetna prohibicní-
mi agenty a hned na to v pon-
delí podruhé. Pri obojí náv-
števe lihoviny jim prodány by-
ly. Ve ctvrtek jiní dva agenti
ukázali se v hospode opet a o-
pet jim “posilnení” prodáno.
Po obdržení tohoto predstavili
se, cím vlastne jsou a zatkli
Williama T. Jobson a Lewis L.
Yosta. Lihoviny v hospode na-
lezené byly zniceny a nábytek
odvezen na Fort McHenry do
hlavního stanu Marylandské
prohibicní akce.

Jobson a Yost propušteni by
li na svobodu po složení záru-
ky $1.500 každý.

o
Vysoudil $35.000 náhrady.
Inženýru, Huldreick Egli,

prisouzena byla náhrada v ob-
nosu $35.000 za zranení zpu-
sobené mu truckem Fleisch-
man Transportation spolecno-
sti.

Egli vážne poranen byl 12.
cervna 1931, když automobil
jeho se srazil s truckem jme-
nované spolecnosti na Wash-
ington Boulevard. Automobil
jeho rozbit a on zranen vnitr-
ne. V nemocnici a lékarum
bylo mu zaplatiti $2.017. Na
radu lékarovu podnikl výlet do
Evropy, který jej stál $1.953.
Žaloval, že jeho príjem roku
1929 cinil $6.200 a v prvních
šesti mesících roku 1931 jeho
príjem cinil $6.700.

o
Devet koní uhorelo.

V požáru stájí jezdecké a-
kademie na Ingleside avenue a
Franklintown road, uhorelo v
pátek devet koní a jeden mu-
lák. Pet jiných koní vyvedeno
bylo. Celková ztráta obnáší
$1.385.
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Automobilista zastrelen dvema
V pondelí kolem 11. hodiny

v noci v kopcích západne od
Middletown v Baltimorském o-
kresu, dva neznámí muži, po-
licie soudí, že to byli bootlegri,
strelili po automobilu a smrtel-
ne zranili Johna Smitha, i2O
roku starého ridice automobi-
lu. Kulím jen steží vyhnulo se
jiných pet osob sedících v au-
tomobilu.

Smith se tremi sestrami, vše-
mi z Parkton a mladíky, Jaco-
bem Shaver a Reed Hill, vra-
celi se domu, když dali zpet
vypujcené rekordy. Na silnici
ukázali se dva muži, kterí dá-
vali jim znamení zastaviti.
Smith bojící se, že to jsou zlo-
deji, rozejel prudceji automo-
bil. Za tímto pocaly padati
rány. Smith smrtelne zranen
skácel se. Shaver ujal se ríze-
ní automobilu a dojel s tímto
ku obchodu v Middletown,
kam zavolán lékar, který zra-
nenému poskytl první pomoc.
Vzat byl do zdejší Union Me-
moriál nemocnice, kde za krát-
ko zemrel.

Clarence Krebs a jeho 20
roku starý syn, Ralph Krebs,
zatceni byli a zavreni do veze-
ní. Oba doznali, že stríleli na
ujíždející automobil. V pri-
znání udali, že chteli osoby v
nem jenom postrašiti.

Zatceni byli ve svém domo-
ve, když spali. Na stole leže-
lo 10 prázdných náboju a dva
plné byly ješte v revolveru.

Otec se synem domnívali se,
že v automobilu jsou ti, kterí
je znepokojovali pri pálení ko-
ralky.

o
131 vzato na kuráckém

vecírku.
Devet patrolních vozu potre-

bí bylo ve stredu v noci ku od-
vezení 131 hostí kuráckého
vecírku na Central policejní
stanici z c. 14 N. Gay ulice. Po-
licisté na streše strežící, v míst
nosti a pred domem byli sved-
ky, jak hosté kvapne zmizeti
chteli ze “smokeru” a zároven
predstavení, jež uznáno bylo
za necudné. Po pestním zápa-
se kurákum ukázala se ve stre-
du svetnice žena. Policisté,
Fullum a Buskey, udali, že za-
razili ji, když chtela dávati
“show”. Po zastavení produk-
ce, hosté hrnuli se ven kudy
mohli. Všechen výstup ze
“show” byl jim policisty zame-
zen. Kolem 500 osob sbehších
se ku domu, meli na ulici
“show” pozorujíce nakládání
hostí tešících se místo hlede-
ním na “show” hledáním zá-
ruk v kapsách za mrížemi sta-
nice.

o
Šedesát žadatelu o malé farmy

iDo ctvrtka prihlásilo se 60
mužu o malé cásti zeme na Ca-
ton avenue v pozadí St. Mary*s
polepšovny.

Plán vypracován byl na roz-
delení ladem ležícího pozem-
ku na loty, na nichž více nežli
2.500 osob nalézti by mohlo
obživu v lete a nastávající zi-
me pestováním ruzných pro-
duktu. Lotu na pozemku jest
více nežli 500.

Klerk jihozápadní policejní
stanice, Frederick Glock, roz-
deluje žadatelum* loty. Zorání
techto obstará asi mesto zatím
co cervený Kríž a department
orby dá žadatelum semena.

Na každém lotu, jak odha-
duje department orby, vypes-
továno býti muže plodin pro 5
osob.

o
Právník udušen výpary.
Edward Gernand Wright,

právník, nalezen byl v nedeli
udušený výparý z automobilu
v garáži u domu, c. 2903 Allen
dále road. V garáži prý zame-
noval protrženou gumu. Stár
byl 41 roku.

o
Ucitelé nebudou najati pro

mestské koupelny.
Po podání stížnosti parkov-

ním odborem rozhodnuto bylo,
že v nastávající letní sezóne
žádný ucitel v dobe prázdnin
nebude prijat do práce v mest-
ských koupelnách ruzných par
ku. Stížnost* proti najímání u-
citelu podána byla s ohledem
panující nezamestnanosti.

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

Primárky stály mesto $58.464.
Z mestské radnice zaslány

byly ceky v obnosu $58.464 na
hražení vydání spojených s pri
márními volbami.

2.688 soudcu dostalo za prá-
ci sl2 každý, zrovna tak jako
1.344 klerku. 672 osob dosta-
lo za pronajaté místnosti po
sls.

o
Ani kalhot policejního nácel-

níka neušetril.
V Pikesville pilný zlodej u-

živ nezamcených dverí, vešel
behem nocní doby do domu
komandanta policejní stráže
Baltimorského okresu, Carrol-
la E. Stansbury a z kalhot to-
hoto ukradl S4O.
Kalhoty zvedl si ze židle sto-

jící u maršálova lužka. Poti-
chu, aby spánek odpocívající-
ho strážce bezpecnosti v Balti-
morském okresu neprerušil,
odnesl kalhoty do jídelny na
prvním poschodí domu. Z kal-
hot vzal si na památku S4O a
“blackjack” pohrdlive hodil
na zem. Jak prišel tak zmizel.
Ze ctyr odpocívajících clenu
rodiny neprobudil nikoho.

o
Stoletá památka první politi-

cké konvence v Baltimore.
Dne 21. kvetna bylo tomu

práve sto roku, co se ve Spoj.
Státech konala první národní
konvence. 21e kvetna 1832 se-
šla se první konvence strany
tehdy zvané republikánské
(dnes demokratické) v Balti-
more na podnet presidenta
Jacksona, aby vybrala kandi-
dáta pro úrad místopresidenta.
Jackson v té dobe koncil první
svuj presidentský termín a byl
uznaným kandidátem pro no-
vou lhutu, tak že si ani nemu-
sela dávati konvence práci s
jeho nominací. Pro osobní aji
né príciny si prál, aby s ním
byl na lístku Martin Van Bu-
ren, který byl dosud clenem
kabinetu a konecne, za ctyri
roky, se stal jeho nástupcem.

Jackson, jeden ze zaklada-
telu americké lidovlády, demo-
kracie, byl osobní povahou
vším jiným nežli demokratem.
Uznával jenom železnou pest a
ve vláde vždy rozhodovala je-
ho vule. Ale jinak byl vždy
zastancem lidových práv a prá
ve i konvence, kterou on uvedl
v život, vznikla ze snahy, aby
obecný lid mel vetší podíl pri
vybírání presidentských kan-
didátu. Pred tím kandidáty
vybírali politictí predáci, kterí
se sešli na poradu, na kaukus,
anebo clenové kongresu, anebo
je nominovaly státní snemy.
Nebylo urcitého pravidla. Ve
skutecnosti první konvence ko-
nala se již v roce 1824, ale by-
la jen státní, pro úredníky v
New Yorku. Získala si však
takovou oblibu, že této my-
šlenky použil Jackson i pro no-
minaci úredníku federálních.

o
Soudní budova navštívena

dlouhoprstáky.
Soudní budova Howard o-

kresu v Ellicott City, navštíve-,
na byla behem nocní doby zlo-
deji, kterí dostali se oknem do
úradovny superintendenta bu-
dovy & nevzdálili se z budovy
dríve dokud nedobyli se do po-
kladny v úradovne okresního
pokladníka a neprozkoumali
úradovnu okresních komisaru.

Z návštevy své odnesli si je-
nom neco trochu málo.

o
Program “Ctvrtého.”

školní dítky v kostýmech,
vojsko Strýce Sama, námorní
reserva a “Boys Scouts”, po-
mohou ku oslave ctvrtého cer-
vence. Ohnostroje lepší prý
nežli kdy jindy záriti budou.
Governér a mayor mluviti bu-
dou.

Nejvetší oslava dne v histo-
rii mesta konaná bude na sva-
zích Lake Ashburton.

o

Volání k veceri skoncilo smrtí.
Zavolaný svým synem v ne-

deli vecer, 76 lety James W.
Sharkey sestupoval po scho-
dech do prízemí svého domu,
c. 410 N. Belnord avenue. Na
schodech upadl. Hlavou nara-
zil o cementovou podlahu a
zranil se smrtelne.

Governér rozhodl ve sporu 5.
distriktu.

Governér Ritchie schválil ve
stredu akci demokratických
clenu Výboru dohlížitelu nad
volbami, odeprev v souhlasu s
nimi, aby dva demokratictí
wardoví predáci mohli si usta-
noviti za soudce volební své
vyvolence.

Právo voliti soudce a klerky
ku volbám je považováno za
velikou výsadu wardových po-
litikáru.

Právo zvoliti si své volební
úredníky v západní polovici
27. wardy vzato bylo Law-
rence Lockwood, bosu wardy a
místo dáno Willis R. Jones a ve
24. warde vzato bylo Josephu
Bopp a dáno policejnímu soud-
ci, Joseph F. o‘Donnell. Jak
Bopp tak Lockwood jsou prá-
telé mayora Jacksona.

Lockwood prohlásil, že bu-
de podporovati governéra New
Yorského, Roosevelta, pro jme
nování kandidátem president-
ského úradu.

Arlington demokratický klub
v resoluci tlací na to, aby go-
vernér Ritchie podržel Lock-
wooda v úradu výkonného 27.
wardy. Klub oznámil spolu,
že nesouhlasí s rozhodnutím
výboru dohlížitelu, kterí sesa-
zení Boppa a Lockwooda pro-
vedli pred rozhodnutím, jež ve
stredu ucinil governér Ritchie.

o
Zastrelil se.

Clarence S. Coleman, zastre-
lil se ve sklepe domu ve 2600
blocku Garrett avenue. Byl
kolektorem pojištující spolec-
nosti.

ssletý Howard Jory, o-
trávil se ve svetnici domu, cís.
922 N. Fulton avenue. Byl z
práce propušteným auditorem
místní spolecnosti.

lBletý Howard Tilghman
pokusil se ve stredu o sebevra-
ždu jedem. Nalezen byl leží-
cí na posteli ve strávním dome
v 1000 blocku Cathedral ulice.
Zoufal si, že nemohl nalézti po
vystudování obchodní školy
práci. Do Baltimore pristeho-
val se ze Salisbury, Md. Stav
jeho lékari uznán za velice
vážný.

o
McNulty zemrel.

Thomas Francis McNulty, 3
kráte šerif mesta Baltimore,
zemrel ve stárí 72 roku v do-
me svém, c. 1405 N. Caroline
ulice. Byl známou osobností v
demokratických kruzích a ve-
lice oblíbeným zpevákem, o
nemž praví se, že výtecným
svým tenorem “vyzpíval** Cle-
velanda roku 1884 do úradu
presidenta Spojených Státu.

Nynejší šerif, Deegan, usta-
novil jej pomocníkem.

o
Rozchod hrzy nastal.

Ve stredu povolen byl úplný
rozvod Florence E. Brown, jež
svedcila, že manžel její, J.
William Brown ji opustil když
byla 15 roku stará. Žalovala,
že manžel nekolikráte prišel v
noci domu opilý a ji tloukl.
Též hrozil jí zabitím. Konec-
ne rekl jí, že se jí nasytil a o-
dešel. Oddáni byli v Ellicott
City v lednu, roku l 1926. Ro-
zešli se v zárí téhož roku.

o
Žalována ze 16 krádeží.

Josephine Novák, 19!etá,
žalována jest, že ukradla pe-
neženky 16 ženám, když tyto
se modlily v ruzných katolic-
kých kostelích, zvlášte pol-
ských. Ac doznala, že v ko-
stelích spáchala 41 krádeží,
souzena bude tento pátek ze
16. Krádeže vynesly jí $263,-
23. Zatcena byla 7. kvetna.
Žila se svojí tetou ve 2000 bloc-
ku Gough ulice.

—o
Pres pul druhého milionu sko-

lektováno na daních.
Behem dvoutýdenní kampa-

ne skolektováno bylo na mest-
ském úradu $1,500.000 na da-
ních. Výbercí daní v prvním
týdnu kampane pocítal, že sko
lektuje 4 miliony dolaru.

o
Ze zdravotního úradu.

V Baltimore v uplynulém
týdnu zemrelo 197 osob. Dí-
tek narodilo se 252.

- wLWi BL ujM Wp
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Vychází každý pátek

BEŽNÉ CÍSLO (NO.) 1215

Nová poštovní budova obsaze-
na z cásti.

Se stehováním do nové —3
milionové budovy, pocato bylo
v úterý. Všechny úradovny
prozatím umístnené v budove
na Lombard a Commerce uli-
cích, v nové budove pocínají
pracovati tento pátek.

Budova otevrena bude pro-
hlídce verejnosti 3. cervna.

Poštovní department zrízen
na prvním a druhém poschodí.
Na tretím budou vládní nekte-
ré odbory, jako pristehovalec-
ký, vojenský, marinácký a ji-
né. Ctvrté poschodí míti bu-
de celé tretí sbor válecného od
boru, páté poschodí budou mí-
ti vládní soudcové, na šestém
umístneno bude naturalizacní
bureau a jiné.

o
Automobily.

R. F. Beale z Gaither, Md.,
zabit byl automobilem na Ed-
mundson avenue u Grantly uli-
ce. Automobil rídil Lewis A.
Hershon z York, Pa. Zabit byl
pri sestoupení s poulicní elek-
trické káry.

Automobily pobito bylo
v Baltimore od pocátku tohoto
roku 57 osob. Poraneno bvlo
1.874.

Po sestoupení s volna je-
doucího automobilu na North
avenue u Monroe ulice a zavo-
lání ku své manželce: “Budu
te videti v pondelí, Jim”, zasa-
žen byl v nedeli Alfred Bur-
gess taxicabem jedoucím za
automobilem a zabit. Jiné dva
automobily steží se vyhnuly,
aby nejely pres na dlažbe le-
ziciho.

Manželku svoji, s níž má 5
dítek, nazýval “Jim”. Jel v
automobilu, který rídil James
Cox z Washingtonu. Manžel-
ka po sestoupení manželovu za
slechla skrípot taxicahu. O-
hlédla se a uzrela klesajícího
manžela. Omdlela. Cox ry T

chle zastavil automobil.
V nemocnici Burgess prohlá-

šen byl mrtvým.
V prevrženém automobi-

lu na Annapolis road poranen
byl težce Charles M. Christian
Nalezen byl v bezvedomí leží-
cí kolem jedoucím automobi-
listou a zavezen do Universit-
ní nemocnice. Nehodu zavini-
la prý zvlhlá silnice.

Na rohu Dundalk a Wil-
low Spring avenue, v nedeli
poranen byl 67 letý John J.
Smith z Dundalk. Sražen byl
automobilem Ivana Tomkina.
Poranení jeho asi bude smrtel-
ným.

lOletý Edward Schep-
pard z Aliceanná ulice pora-
nen byl automobilem, když to-
muto vbehl do cesty.

—V minulém týdnu odnata
byla v Marylandu licens 22 ri-
dicum automobilu, 65 jiným
byla suspendována na nejaký
cas. Pro opilost odnata byla
mezi jinými licens George Dan
kovi z Annapolis.

Mannie Levine, poklad*-
ník divadla “Gayety” ve Wash
ingtonu a resident Baltimorský
nalezen byl zabitý v pondelí
vedle roztríšteného automobi-
lu na Livingston road. V tros-
kách automobilu nalezen byl
težce zranený John C. Fitzge-
rald z Washingtonu. Automo-
bilista nalezl tyto v pondelí
kolem pul tretí hodiny ráno.
Automobil obou sjel se silnice,
narazil o sloup a roztríštený se
prekotil. Levine bydlel ve 100
blocku N. Broadway.—

Z automobilu otcem ríze-
ného vypadla ve stredu 3 roky
stará Irene Wilkens a zabita
byla na míste narazivši hlavou
o cementovou dlažbu. Nehoda
udála se, když otec dítka s
manželkou a dvema dítkama
jel rychlostí asi 30 mil na Sto-
ney Creek silnici.. Wilkens je
vládním inspektorem masa se
sídlem v Baltimore.

Harry Patrick rozbita
byla ve stredu lebka, když au-
tomobil rízený Wilfordem Shir
lett vrazil do telefonního slou-
pu na Liberty a Oak silnicích
v Baltimore okresu.

o
Zlomil si nohu pri hre.

V nedeli pri hre baseballu
zlomil si nohu 21 letý Leo
Welsh.


