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Místní Zprávy
Z krajanských kruhu.
Na hrbitove Nejsv. Vyku-

pitele pohrben byl v úterý pan
Joseph W. Kozlovský, manžel
Josefíny Kozlovský, c. 726 N.
Collington avenue, jenž zesnul
ve stárí 53 roku po trí mesícní
nemoci 1. ríjna. Zesnulý, po-
mocník šerifuv, narozen byl v
Baltimore. Náležel ku spol-
kum : Demokratickému Klubu
Mladíku 7. wardy, sv. Vojte-
cha a sv. Josefa. Zádušní mši
sv. sloužil vldp. Hrdlicka z
New Yorku a pohrební obrady
vykonal na hrbitove vldp. Lud-
vík Hlobil.

Zanechává zde truchící man-
želku a dva syny.

Na hrbitove Nejsv. Vyku-
pitele pohrben byl 7. ríjna pan
John Žingor, manžel Anny Žin-
gor, c. 1833 E. Madison ulice,
jenž zesnul ve stárí 49 roku na
ledvinovou nemoc 4. ríjna. Ze-
snulý, jenž narozen byl v Ce-

chách, -odkud pred 25 roky se
pristehoval do Ameriky, povo-
láním pekar, náleží ku Katolic-
kému Sokolu.

Na hrbitove Nejsv. Vyku-
pitele pohrben byl ve stredu p.
Thomas Prucha, manžel Marie
Prucha, c. 933 N. Chapel ulice,
jenž zesnul srdecní vadou v ne-
mocnici ve veku 73 roku 1. ríj-
na. Povoláním byl krejcí.
Zrozen byl v Cechách.

Na hrbitove Holý Cross
pohrbena byla ve stredu paní
Frances Meier, manželka Joh-
na Meier, c. 1441 André ulice,
jež zesnula žaludecní rakovi-
nou ve veku 69 roku 2. ríjna.
Narozena byla v Baltimore.

Pohrby tyto vypravila firma
Cvach & Syn.

Koncert Krylovy kapely
v Sokolovne Jednoty Blesk, po-
rádaný v nedeli a
vecer, netešil se té návšteve,
jak poradatelstvo ocekávalo.
Proti tomu na druhé strane ne-
dá se upríti, že úcastníci plne
odmeneni byli za prítomnost
svoji pri mistrném provádení
programu, který vyznamenal
se bohatostí a krásou.

Verejnou prednášku po-

rádá Del. Vzdel. Spolek “Po-
krok” v Delnickém Dome ten-
to pátek, dne 7. ríjna, na které
promluví s. J. Sítka na thema:
“Dnešní situace delnictva v A-
merice a moje zkušenost po

dvou letech cestování po Spoje-
ných Státech”. Prednášky je-
ho byly všude cetne navštíveny
a proto doufáme že i zde bude
to samé. Vstup jest volný. Za-
cátek v 8 hodin vecer. Každý
jest srdecne vítán. 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.

o

Governér vyjevil své plány o
kampanní ceste.

Aby vyplnil slib, že “strhne
se sebe kabát” v boji o demo-
kratické vítezství v nastávají-
cích presidentských volbách,
governér Ritchie oznámil ve-
rejnosti své plány ohledne ces-
ty, kterou podnikne, by pomo-
hl ku vítezství demokratu rec-
mi svými.

Governér Ritchie zajede do
šesti velikých mest východu a
stredního západu. Ohledne zá-
jezdu do Bostonu není docela
jistým pozván byv na den pred
tím do státu Connecticut v so-
botu. Doufá vraceti se pres
New York a pri tom zastaviti
se tam, aby se radil s vudci
Rooseveltovy kampane.

V Chicagu recniti bude 18.
ríjna dohodnuv se o dni tomto
s mayorem Cermákem.

o
Baltimore Hoover liga

zorganisována.
Organisace ligy Hoover ob-

chodních mužu, jež pred dve-
ma týdny navržena byla ku zor
ganisování, plne zorganisová-
na byla ve stredu v Baltimore.
Hlavní stan ligy jest v Munsey

budove.
Predsedou je J. France.

Ku slavnostem v osade
sv. Václava.

První nedele v ríjnu poskyt-
la kronikám osady svatová-
clavské v Baltimore jedinecnou
látku. Byl to skvostný pohled
na pruvod, který se pohnul o
pul jedenácté ze školy do chrá-
mu Páne ku bohoslužbám na
nove konsekrovaném oltári. Za
hlaholu všech zvonu krácelo
duchovenstvo mezi dvourado-
vým špalírem osadních spolku.
V cele kráceli ministranti, za
nimi kneží a konecne Jeho Mi-
lost Nejdustp. Ludvík B. Kuce-
ra, biskup Lincolnský. Zavítal
k svým krajanum do Baltimore
z daleké Nebrasky na oslavu
Šedesátin zdejší osady. Pospí-
šil si, prijel již v pátek a v so-
botu provedl konsekraci trí ol-
táru, ucinil z nich hroby svá-

tých mucedníku Viktora a Ve-
nantia. Nabyl tím chrám sv.
Václava nového lesku a zvlášt-
ního posvecení.

Pri vchodu celého pruvodu
do chrámu Páne zaznelo na
kore: “Eece Sacerdos magnus”
“Ejhle Veleknez!” Pri odení
velekneze skvostnými roucha-
mi upreno každé oko nan, jenž
za nejakou dobu promluví k
všem jazykem ceským. Trvalo
to prece hezky dlouho než k
tomu prišlo nebot vše se kona-
lo do nejmenšího dle predepsa-
ného obradu pro místního bis-
kupa pri trune a s biskupskou
berlí. Konecne pristupuje Je-
ho Milost k mrížce oltární a cte
svaté evangelium. Hrobové ti-
cho pojalo prostoru chrámovou
ani slovícko nesmí žádnému u-
jíti. “Slavíme dvounásobní
slavnost” slyšíme zretelne a
mocným hlasem pronešené ká-
zání. Ponauceni jsme jak v
pocátku pred pádem cloveka
nebylo zapotrebí žádného
zvláštního místa ku bohosluž-
bám, celý svet byl chrámem
Božím. Po prvotným hríchu
však Buh si vyžádal zvláštní
místo ku styku s clovekem.
Buh narídil Mojžíšovi by vy-
budoval stánek. Král Šalomoun
postavil nádherný chrám který
odpovedel požadavkám Bo-
žím. Byl sice obdivuhodný a-
le prece jen stínem krestanské-
ho chrámu. První chrám v
nemž priblížil se Buh cloveku
bylo veceradlo kdež Kristus
Pán sám odsloužil první mši
svátou. Od toho casu kresta-
né všudy prinášeli obeti a pou-
žili veškerého umení ku nád-
herné ozdobe Božího domu. Za
pronásledování v prvých trí
století nalézáme chrámy casto-
kráte v jeskyních aneb v prí-
bytcích krestanu. V Ríme slou-
žily Katakomby krestanum na
služby Boží. Jakmile ustalo
pronásledování i pohanský Rím
ponechal chrámy svých zapo-
menutých bužku službám kres-
tanu. Tak ku príkladu Pan-
teon až po dnes zasvecen pra-
vému Bohu ku cti Královny
Panen. Od toho casu krestan-
ské chrámy všudy jakoby zá-
vodily co do stavby a umelecké
práce pro okrasu príbytku Bo-
žího. Kamkoliv krestané se
shromažddovali v nejaký ka-
tolický kostel na služby Boží,
byli vždy proniknuti vedomím
že zde prebývá Buh. Považo-
vali chrám za dum modlitby,
každý chrám jim byl domem
Božím a branou nebes.

Vše co se v katolickém ko-
stele nalézá, káže nám o do-
brote a milosrdenství Boha na-
šeho. Krtitelnice jest živou u-
pomínkou našeho povolání za
dedice království nebeského.
Zpovednice jest jasnou záru-
kou Božího milosrdenství. Ka-
zatelna školou Božího zjevení.
Oltár dukazem stálého obnove-
ní obeti na hore Kalvárii. Mríž
oltární hlásá jak mocne touží
Buh býti se syny lidskými.

K záverku blahoprál Nej-
dustp. biskup osade a veleb-
ným pánum za padesáti-letou
podarenou práci a povzbudil
lid k novým obetím pro chrám
a školu. Ne nám, o Bože, ne
nám ale Tobe bud veškerá cest
a sláva, upomínka velekneze
našeho. Spoj se lid se svým
duchovenstvem ve vroucné dí-
ky Bohu za dary minulosti a v
prosbu o požehnání pro bu-
doucnost !

Po kázání pokracuje mše
svátá. Pri pozdvihování cítí-
me že Buh nám blízko. Bylo
dlouho po dvanácté než se bo-
hoslužby skoncily a zaznelo:
“Svatý Václava, Vévodo ceské
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Vyšetrování krejcovské
industrie.

Mayor Jackson v úterý roz-
hodl se pro vyšetrování stavu
krejcovské industrie mužských
obleku v Baltimore.

Dr. Jacob H. Hollander, pro-
fesor Johns Hopkins universi-
ty, vybrán byl mayorem ku vy-
šetrení pomeru.

Dr. Hollander svým casem
byl velice cinným v reorganisa-
ci financí v zemích strední A-
meriky. S krejcovskou indus-
trií obeznámen jest. Byl ne-
stranným predsedou a clenem
industrie této v Clevelandu od
roku 1921.

V úterý zatceno bylo 128
krejcovských delnic a delníku
demonstrujících v okolí krej-
covské dílny na Harford ave-
nue a Federal ulici. Ze severo-
východní stanice propušteni
byli po žádosti obhájce jejich,
aby vyslýcháni byli velkoporo-
tou.

Otázkou pri tom je, nemo-
hla-li by policie užitecneji za-
mestnána býti nežli zatýkáním
techto pracovníku pro zlepšení
težké své situace.

o
Zlobící se automobilista odsou-

zen ku pokute $101.45.
Automobilista rozhnevaný

tím, jak opovážil si státní po-
licista jej pronásledovati na
Washington boulevard do vzdá
lenosti 6 mil, zatcen byl v úte-
rý a odsouzen ku pokute slOl,-
45 pro rychlou jízdu. Žalován
byl v Savage, Md., že jel rych-
lostí 60 mil za hodinu. Potres-
taným je H. E. Crumlick z Dun
dalk avenue, Dundalk.

Robert Myers, 361etý z
Griffith avenue, odsouzen byl
na 6 mesícu do vezení a ku po-
kute $26.45 pro jízdu automo-
bilem, když opilý byl a když
licens pred tím mu odnata byla

Zatkli jej v nedeli policisté:
Peter Savecki a Frank Zaruba
po dopadení jej z Light ulice
ujíždejícího na Lombard a
Washington ulice. Zavoláni
byli ku pomoci správcem gaso-
línové stanice, Frederick Rie-
manem, který udal, že Myers
užil ukradeného automobilu.

Z neopatrné jízdy obža-
lován byl William H. Kerbe z
Hollins ulice, jenž automobi-
lem svým poranil chodce, Tho-
mase H. Foley na Fayette a
Carey ulicích.

Na Essex policejní stani-
ci pokutováni byli v pondelí
dva automobilisté, kterí v ne-
deli se svými automobily zavi-
nili nehody. Henry M. Rilian
z 1800 blocku Harford avenue
na Eastern avenue vrazil do o-
hrady. Druhým byl Walter G.
Elmain ze S. Ann ulice.

Odsouzeni byli pro rízení
automobilu v opilosti každý ku
pokute $101.45.

o

Kongresník Linthicum
nemocen.

V Maryland General nemoc-
nici jest težce onemocnelý kon-
gresník, —. Charles Linthicum
Lékari o uzdravení jeho po-
chybují.

Do nemocnice vzat byl 23.
zárí, aby lécen byl z karbun-
klu, jenž na krku jeho se uká-
zal. Po operaci zdálo se, že
jest na ceste ku uzdravení. V
sobotu stav jeho náhle se zhor->
šil. Trpel již po delší dobu
cukrovkou.

Linthicum, kongresník za 4.
distrikt Marylandu, jest zásad-
ním neprítelem prohibice. V
kongresu znám jest pro svuj
boj proti této snad lépe nežli
pro kteroukoliv jinou práci
svoji.

o

Pokus sebevraždy.
Mary Brantigan, 301etá, po-

kusila se o sebevraždu plynem
v jejím apartmentu v 1700 blo-
ku Park avenue.

Na schodech luterského
kostela na Perry Halí nalezen
byl zastrelený neznámý muž v
úterý. Pastor kostela zaslech-
nuv ránu, vyšel z fary a nalezl
neznámého již mrtvého ležící-
ho na schodech.

—Le Roy Johnson nalezl
svoji matku, Ednu L. Johnson,
otrávenou plynem ležící na po-
dlaze kuchyne jejich domu, c.
2809 Woodbrook avenue. Hla-
vu tesne u plynového vedení
pritisknutou, mela zakrytou
polštárem.

casopis

venovaný zájmum

Cechu Amerických

Vychází každý pátek j
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Norman Thomas v Baltimore.
Marylandská sekce socialis-

tická ciní prípravy pro uvítání
socialistického kandidáta pre-
sidentského úradu 23. ríjna v
Baltimore. Recniti bude v 8.
hodin téhož dne v divadle Ly-
ric.

o
Nával studentu na Johns Hop-

kins universitu.
Letošní zápis studentu na

Johns Hopkins universitu pred-
cil všechny ostatní pred tím.

Zapsáni byli do ruzných od-
boru university 853 studentu.

o

Hoover se mu nelíbí jako
vudce.

V Prince Frederick, Md., re-
cnil ve stredu senátor Tydings,
jenž koná volební cestu po ne-
kterých cástech státu. Tydings
myslí, že deprese v Americe
jest príliš velikou nežli, aby z
ní vinen býti mohl jedine presi-
dent Hoover. Tohoto viní, že
opomenul varovati zem pred
blížící se katastrofou.

o
McAdoo náhle zemrel

v nemocnici.
Malcolm Ross McAdoo, mlad-

ší bratr Williama Gibbs McA-
doo, bývalého sekretáre pokla-
dny a kandidáta senátorského
úradu za Kalifornii, zemrel ná-
hle v University nemocnici ve
stárí 67 roku. Byl civilním in-
ženýrem. Svým casem byl za-
mestnán na vypracování plánu
pro kanál vedený Floridou.

o
Otevrení dverí na vlaku

osudným.
Když vlak hnal se po trati u

Cumberland, Md., zatáckou,
82 roky starý Augustine Unger
otevrel dvére. Z nenadání ztra-
tiv rovnováhu, spadl a usmrcen
byl.

Unger byl jedním z cestují-
cích, kterí jeli z Minnesoty do
New Yorku, aby odtud lodí o-
dejeli do Norvéžska.

o
Baltimore obchoduje se 309

prístavy.
V minulém roce Baltimorský

prístav byl ve spojení se 309
prístavy ve 72 zemích.

o
Automobily.

Šestiletá Virginia Forstein,
sbehla s chodníku v blízkosti
domova rodicu,c. 2040 Orleans
ulice v cestu, automobilu, který
rídil 251etý Jack Schwartz.
Dítku rozbita byla lebka a
vnitrne poraneno.

Devatenáct roku starý
Earl C. lager, uhorel ku smrti
pod prevrženým na neho auto-
mobilem na Columbia pike asi
pul míle od Ellicott City. Tri
jiní, dva z nich težce poraneni
byli v nehode. Automobil rí-
dil Paul Kesler, 201etý. Popá-
len byl na obliceji a tele. Beu-
lah Triplett utrpela podobné
popáleniny. Sestra její byla
zranena lehceji.

Lottie Paxton a její 6 ro-
ku stará dcera Margaret pora-
neny byly v automobilové sráž-
ce na Belair road u Hickory,
Md. Automobil rídil manžel
její. Byla jí preražena noha a
dítku zlomena ruka.

Ve stredu zranení podle-
hl Frederick Scott, jenž v úte-
rý zasažen byl automobilem
Charlese Malinow, když pre-
cházel Mosher ulici.

Ve stredu zabit byl cer-
noch, známý pod jménem John
na Columbia Pike, dve míle od
Ellicott City. Vyhozen byl z
trucku a pak pritisknut mezi
tímto a stromem, na který ro-
zejetý truck narazil. Co zavi-
nilo sjetí trucku ku stromu, ne-
bylo zjišteno.

Od 1. ledna tohoto roku
odnata byla licens 923 ridicum
automobilu, kterí tyto rídili
jsouce pod vlivem alkoholu.

Aby se predešlo tomuto ne-
bezpecnému zlorádu, soudcové
po státu pocínají provinilce
trestati místo uložením pokut
posláním techto do vezení od
30 dní do jednoho roku. K to-
mu licens, byl-li usvedcen ridic
takový, mu odnata na tri mesí-
ce.

V srpnu tohoto roku zat-
ceno bylo pres 4.000 automobi-
listu pro ruzné prestupky vuci
paragrafum. Z techto 2,389
shledáno vinnými. Dvacet dva
odsouzeni byli do vezení.
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zeme”. Za hrmení varhan ü-
bíral se pruvod z kostela. Vše
zdálo se jako prekrásný sen.
Nezapomenou osadníci na le-
tošní slavnosti svatováclavské.
Ve živé vzpomínce zasílají ces-
kému biskupu své vrelé díky

za laskavost kterou nám zane-
chal vzácnou památku: oltáre
konsekrované. Kéž by dobro-
tivý Buh žehnal každému kro-
ku velekneze svého a poprál
mu dlouhého života ku cti a
sláve Boží a k úteše ceského li-
du v Americe!

Vecer pri preplnené síni se-
hráli Ochotníci sv. Václava
krásnou primerenou veselohru
pod názvem: “Svatováclavská
Pout.” Jako vždy vyznamena-
li se ochotníci i tentokráte vý-
borným provedením svých ú-
loh. Obecenstvo se zasmálo
pri každém výstupu. Pán bis-
kup by byl milerád poctil svou
prítomností sbor ochotníku, ale
bylo zcela nemožno, k veceru
nastoupil zpátecnou cestu do-
mu kdež na neho cekalo zahá-
jení jisté konvence. Po diva-
dle odebíral se každý za zvuku
ceské hudby ze síne svatová-
clavské. Presvedceni jsouce že
jsme zažili nej krásnejší den v
živote osady sv. Václava, pro-
voláváme jí zdar ku diamanto-
vým slavnostem, které se od-
bývati budou za krátkých pet
let.

Farní úrad Osady.
o

Príjmy z daní skorém o tri
miliony menší.

Behem devíti mesícu príjmy
z mestských daní sníženy byly
u prirovnání s predešlými do-
bami o $2,872.485, jak v úterý
udal mestský výbercí. Snížení
toto nemile pusobí na mayora
Jacksona, který pred sebou vi-
dí asi nutnost’ zvýšení daní
snad pres 3 dolary ze sta. V
devíti mesících letošního roku
skolektováno bylo na daních
$40,186.947.

Pred nekolika týdny výber-
cí Young predpovídal, že me-
sto bude míti v letošním roce
deficit asi pul druhého milionu
dolaru. Úterní zpráva výber-
cího udává nemilé vyhlídky je-
šte na vetší schodek. Vedle
toho Young se teší, že snad v
techto mesících poplatníci pla-
titi budou dane u vetším poctu.
Young jako prícinu pomalého
placení mestských daní udává
dve príciny. Jednak nekterí
nemají cím platiti a jednak ti,
co mohou, nevšímají si úctu
jim zaslaných myslíce že tyto
nic neznamenají. Young hro-
zí, že mesto dolehne prísneji
na neplatící poplatníky.

o
Dva studenti vylouceni z Mary-
iand university, ponevac ne-

chteli prodelávati vojenský
výcvik.

Dr. Raymond A. Pearson,
president Maryland university,
vyloucil v úterý dva studenty,
Ennis Coale a Wayne Lee, z u-
niversity, když tito odepreli ú-
castniti se dvouletého vojen-
ského výcviku v universitní vo-
jenské organisaci.

Coale udal, že jest proti vál-
ce a nepreje si cviciti se pro
tuto. Podobne vyslovil se i Lee,
který jest toho presvedcení, že
studie odnášeti se mají k nece-
mu vyššímu.

Dvourocní výcvik na Mary-
landské universite ve “svobod-
ném státu Maryland”, jak mno
zí tento jmenují, jest povin-
ným. .

o
Loupeže.

V noci z pátku na sobotu
bandité ukradli automobil Wil-
liamu A. Simmons, když tento
nechav jej státi pred domem
na E. Hanover ulici, c. 25, ve-
šel asi na 10 minut dovnitr.

V ukradeném automobilu
prijeli dríve nežli Simmons
mohl krádež oznámiti na jižní
stanici, ku gasolínové stanici
na Bush a Russell ulicích mezi
9. a 10. hodinou a tam oloupili
George W. Mangans.

• o
Baltimorský okres má 20.085

volicu.
Baltimorský okres na voleb-

ních seznamech do této doby
má 20.085 volicu. Zbývající
okresu dva registracní dny, 4.
a 5. ríjna, pocet ješte rozmnoží

Demokratu registrováno jest
v okresu 15.550, republikánu
4.535.

Náhledy trí stran predneseny
ženám volickám.

V hotelu Southern ve schuzi
ligy volicek v úterý, recnili zá-
stupci trí stran stojících proti
sobe pri nastávajících volbách.

David C. Winebrenner, se-
kretár státu, mluvící za demo-
kraty, rekl, že “naše národní
administrace zkrachovala.”

Blanchard Randall, mluvící
za republikány, rekl, že poráž-
kou republikánu zdržen by byl
cas zotavení se z nynejších
zlých casu.

William A. Toole, socialistic-
ký kandidát senatorství, rekl,
že hlavním heslem nastávají-
cích voleb je potreba “skutec-
né zmeny a ne nejaké zdánli-
vé.”

o
Šest zatceno v lodním prepadu.

Pobrežní stráž zatkla šest
mužu na lodi u Fenwick Island
osm mil od Oceán City a skon-
fiskovala na lodi 3,500 kvartu
ruzných lihovin.

V tutéž dobu zatcen byl v
Newark, Del., 241etý Earl Wil-
liams, Baltimoran, dopaden
byv prohibicními agenty pri
vežení 200 peti galonových ná-
dob alkoholu. Zatcen byl pro
prudkou jízdu truckem. Pri
prohlídce trucku nalezeny byly
lihoviny.

Harry Hewitt bydlící asi mí-
li severne od Thurmont ve Fre-
derick okresu, udal prohibic-
ním agentum, že probuzen byl
peti muži predstavivšími se ja-
ko prohibicními agenty. Pro-
hlédli dum jeho a odvezli z to-
hoto sebou 150 galonu koralky
a S4OO na hotovosti. Vzali jej
s sebou do automobilu a asi pet
mil od domu z tohoto jej shodi-
li. Úrady soudí, že zlodeji tito
byli z bandy, která v nedeli
pred týdnem prepadla ctyri
prohibicní agenty v jižní cásti
Marylandu.

o
Prepad.

Tri mladíci, kterí vešli ve
stredu do domu o samote žijí-
cího 72 roky starého Isaaca
Bolack, aby jim dal napiti vo-
dy, stloukli starce do bezvedo-
mí, oloupili jej o S3BO na hoto-
vosti a vzali s sebou dve vklad-
ní knížky, na než uloženo bylo
v bance více nežli S3O.

Starec udal, že tyto trí svezl
ve svém voze a že tito zustali
u domu jeho na German Hill
v blízkosti North Point road
zatím co on vyprahal kone ko-
lem pul osmé hodiny vecer.

Po vyprahnutí kone vešel do
domu. Za ním prišli tito tri
chtející se napiti. Pamatuje se,
že vztáhl ruku po sklenici,
když uderen byl do hlavy ze
zadu jedním z nich. Co se s
ním dále delo se nepamatuje.

Když prišel opet ku vedomí,
poznal, že je svázán a ústa mu
ucpána. Když se vyprostil po
delší námaze, z nedalekého
domu telefonoval policii.

o
Policista smrtelne zranen.
Policista T. Frederick Stei-

nacker, známý stum školních
dítek v jihozápadní cásti me-
sta jako “Mr. Fred”, podlehl
ve stredu smrtelnému zranení,
jež utrpel minulý ctvrtek, když
pri precházení Frederick ave-
nue zasažen byl truckem Paula
Simpson a tímto vržen pod e-
lektrickou poulicní káru. Po-
licista stár byl 71 roku. V poli-
cejní službe byl 44 roku.

o
Bandité stíháni.

Mestská a Baltimorského o-
kresu policie pátrá po ozbro-
jených banditech, kterí v úter-
ních dvou krádežích ukradli
více nežli $1,500 na hotovosti
vedle šperku.

William Cheek z Ellicott Ci-
ty, pojištující agent, udal, že
dva ozbrojení bandité jedoucí
v automobilu, vytlácili jeho au-
tomobil do príkopu na Johnny-
cake a Rolling silnicích a olou-
pili jej o $588.50 na hotovosti.

V pondelí zlodeji ukradli
z domu R. J. Cushman šperky
a obleky v cene S9OO.

o
Pomohl si ku svobode.

Z vezení Washington okresu
v Hagerstown utekl ve stredu
Russell Bragg uživ okamžiku
vhodného, když žalárník otev-
rel dvére vezení, aby prijal ba-
lík. Vezen odstrcil žalárníka
stranou a utekl.
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