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? Vy zajisté nepohrešíte ten obnos penez cokoliv si uloží- ?

? te a vaše radost bude tím vetší, když uvidíte jak vám to ?

X pribývá v našem zarízeném - X
l CHRISTMAS CLUB j
?
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J Zpusob, který vám pripraví veselé Vánoce, neb budete $
? bez starosti kde vžiti penez na ruzné potreby Vánocní. $

1 BALTIMORE I
\ OOMMERCIAL s

1 BANK |
x clen spolecné záložní soustavy |
<? Severo-východní odbocka J
| MONUMENT a COLLINGTON AVENUE $
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ÍPwEBER* BROS. 1!
817 N. CASTLE STREET

jiKachny a Husy lb. 18c Wl
Slepice ” 18c

J55 Kapouni 23c
Kruty ” 80c

Zabijeme a mužete si na ne pockat.

33(5 Vzorná obsluha.

B. & 0. EXCURSIONS
$3.50 NEW YORK

Newark, N. J.
26. Prosince, 1. a 2. Ledna

Vyjede z Camden 1.00 A.M. |
neb 9.00 A. M., z Mt. Royal |
1.05 A. M. neb 9.06 A. M. |

TOLEDO
$9.75 Zpet v nedeli §

$12.25 Zpet v pondelí
DETROIT

$10.50 Zpet v nedeli
'513.25 Zpet v pondelí

Vyjede v sobotu 31. P.rosince
z Mt. Royal 2.38 P. M.

z Camden 2.45 P. M.
$2.75 PHILADELPHIA
$2.50 WILMINGTON
V nedeli, 25. Prosince

Vyjede z Camden 8.20 A. M.
neb 12.30 P. M., z Mt. Royal
8.26 A. M. neb 12.36 P. M.

BALTIMORE & OHIC
Automobily.

Dr. Albert S. Loewenson,
dentist, smrtelne zranený v au-
tomobilové nehode na Phila-
delphia road ve ctvrtek, podle-
hl zranení v pondelí v Johns
Hopkins nemocnici. Ridic bu-
su, Charles Mcllhenny z Fila-
delfie vinen jest ze srážky.

Automobilem poranen byl
policista Lawrence Marfield,
když rídil jízdu na Lexington
ulici a Fallsway. Zranen byl
na hlave. Automobil rídil dr.
M. A. Jacobs.

Sedmiletý hoch, Harry
Bartner, zranen byl automobi-
lem na Oakdale a Keswick
road, když klouzal se.

Leo Lewandowski, 311etý
klerk, zranen byl v úterý smr-
telne, když v nákladním termi-
nálu Pennsylvánské dráhy krát
ce pred šestou hodinou vecer,
vlak vrazil do jeho automobilu
a tento vlekl pred sebou do dál
ky asi 80 stop. Krátce po 10.
hodine v noci zemrel v nemoc-
nici. Žil na S. Curley ulici.

Pri klouzání se na sán-
kách na Glenmore avenue u
Brook avenue, zabit byl auto
mobilem ve stredu vecer 121etý
Warren Show. Automobil rí-
dil Charles E. Lantz.

o

Influenza se šírí.
Mestský zdravotní úrad o-

znamuje, že behem posledních
šesti týdnu pocet onemocnení
na influencu se znacne zvyšu-
je. Mnohé prípady jsou váž-
né. Po vetšine však prubeh ne-
moci této je mírným.

Od 18. listopadu do 16. pro-
since hlášeno bylo 72 prípadu
zápalu plic.

Dr. Sarpolis porazil Joe Coxe.
Dr. Sarpolis z Clevelandu

porazil Joe Coxe minulé úterý
v krížkových zápasech poráda-
ných v Carlins Park v 29 minu-
tách. Zápas tento byl velice
zajímavý od pocátku až do
konce.

Joe Savoldi porazil Babe
Caddock v 28 minutách. Sa-
voldi, jenž byl výtecným foot-
ballovým hrácem když studo-
val na Natro Dáme universite,
zdolal svého soupere tlakem
zvaným “flyingtackle.”

Zápas mezi Abe Coleman a
Frank Judson po 30 minuto-
vém zápasení prohlášen byl za
nerozhodnutý.

Johnny Richthoff porazil
Charlie Lattan v 8 minutách.

Bruno Gorasini zdolal Nor-
ton Jacksona v 10 minutách.

Zasnežený Maryland.
Snehovými kupami pokryt

byl Maryland v sobotu. Do de-'
síti hodin vecer souzeno bylo,
že napadlo snehu do výše jede-
nácti a devíti desetin ince.

V dobe padání snehu usmr-
cen byl 65 roku starý James J.
Packson, delník spolecnosti e-
lektrických poulicních kár,
jenž zabit byl károu na rohu
Hanover a Cronwell ulic. Mo-
tormanem káry byl Earl An-
derson.

Sta menších zranení hlášena
byla. Tato hlavne zavinena
sklouznutím automobilu anebo
kluzkými chodníky, na nichž
tu a tam pešky jdoucí padli.

Jízda na silnicích zdržena
ve mnohých prípadech,

když hlavne automobily neo-
patrené retezy, hnouti se nemo
hly z místa.

Superintendent elektrické
spolecnosti udržoval koleje kár
prostými od snehu pomocí 25
snehových pluhu, 33 jinými ko-
štaty opatrenými kárami a de-
víti škrabaci. Jeden z techto
vyskocil z kolejí ve Westport.
Na rohu Franklin a Howard u-
lic kára, c. 19 linie, vyskocila z
kolejí a srazila se s jinou ká-
rou jedoucí v opácném smeru.
~i v káre jedoucí lehce pora-
neni byli. Pri vstupování do
1 áry na rohu St. Paul a North
Avenue padla 49 roku stará
Blanche Rhinehart a zlomila si
pravou nohu.

Hasici zamestnáni byli udr-
žováním požárenských hydran
tu prostými od snehu.

Padání snehu v den ten bylo
všeobecným i v jiných státech
Jihu, Východu a Západu.

V Novo-Anglicku padla te-
plota na 40 stupnu pod zero. Z
Mississippi státu hlášeny dve
osudné nehody koncící smrtí.
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Ctyri zatceni.
Na obžalobu, že prodávali

opojné nápoje, byli ctyri* zat-
ceni prohibicními agenty, když
tito prepadli svetnici v pozadí
gasolínové stanice, c. 104 West
Mount Royal avenue. Agenti
skonfiskovali tam 50 pintu gi-
nu a stejný pocet kornové ko-
ralky.

o

Muller mayorem na 14 dní.
Mayor Jackson vyjede si na

zdravý vzduch na dobu ctrnác-
ti dní na ostrovy West Indies,
do Panama zóny, Venezuely a
Kuby.

V neprítomnosti jeho zastá-
vati bude jej predseda mestské
rady, Muller.

o
Známek Cerveného Kríže pro-

dáno za $41.992.
Do úterý rozprodalo Sdruže-

ní Marylandské na ochranu
pred souchotinami Vánocní
známky za $41,992.02. Do su-
my této prispely okresy Mary-
landu sumou skorém 14 tisíc.

o
Otrava plynem.

Ve 40 blocku N. Patterson
Park avenue otráven byl v kou-
pelne domu 821etý Charles F.
Rock. Plyn unikal z malých
plynových kamínek.

Práce pro 7,000 nezamestna-
ných v Praze.

Vražda na Podkarpatsku.
Podrobné vyšetrování vraž-

dy ve vrchovinské obci Repinné
na Volovsku, obnažuje hruzný
obraz zlocinu v nejzápadnej-
ším kraji Podkarpatská. Po-
cátkem zárí vzdálil se ze svého
bydlište z Repinného na Volov-
sku starý gazda Ivan Pojda, o
nemž ríkala žena Marie, že šel
po okolí vybírat milodary na
stavbu pravoslavného kostela v
Repinném. Protože Pojda mel
sku;tecne od dekanátu takové
zmocnení, neprítomnost Pojdo-
va v obci nebyla nápadná. Když
byl již dva mesíce nezvestný,
zacaly se trousit v obci divné
reci. Bezdetné manželství Poj-
dovo už skoro dávno nebylo
štastné a od r. 1927, kdy Poj-
dovi prijali do svého domu k
spolecnému hospodarení man-
žely Ivana a Hafiji Halajovy
jako své budoucí dedice, byly
hádky na dením porádku. Mi
mo to pro podezrení, že Pojda
udržuje milostný pomer s Ha-
fijí Halajovou, chtela se Marie
Pojdová svého muže zbavit.
Zvláštní príhoda prispela k ob-
jasnení celého prípadu. Pred
týdnem (10. listopadu) pritá-
hl pes z lesa streva a nebylo
nouze o reci, že jsou to pozu-
statky Pojdovy. Kdosi z prí-
buzných poslal vecer svého ho-
cha k Marii Pojdové s duver-
ným vzkazem, aby prý nebož-
tíka lépe pohrbila, a ta se bez-
deky podrekla, že je dobre za-
hrabán. Odpoved byla ozná-
mena úradum, které zavedly
pátrání a když *byl Pojduv
Ihrob v lese na Mlakách nale-
zen, donutily vinníky k dozná-
ní. —2. zárí odešel Pojda a
Halaj do lesa na dríví. Pojdo-
vá tehdy zašla k nevlastnímu
bratrovi svého muže Michalovi
a premluvila ho aby šel za obe-
ma na Mlaky a tam provedl
cin, na který se již dlouho prec
tím pripravovali. Michal upo-
slechl, šel do lesa, kde obema
pracujícím zprvu pomáhal,pak
však pri práci Pojdu uhodil se-
kerou do hlavy, až se zhroutil.
Po cinu odhodil sekeru, odbehl
asi na sto kroku a díval se, jak
Halaj touže sekerou rozbil
Pojdovi lebku na podrt. Po ci-
nu odešli k Marii Pojdové, u
níž popíjeli koralku až do rána
kdy se spolecne vrátili do lesa.
Pojdu na míste vraždy zakopa-,
li a na hrob skáceli krížem
nekolik stromu, aby nález tela,
ztížili. Michal a Marie Poj-
dovi i manželé Halajovi byli
dáni do vazby krajského soudu
v Chustu, pred jehož porotou
budou na jare odpovídati.

V Praze pocato s první cástí
nouzových úprav sadu, cest a
pod., jež organisuje Ústrední
sociální úrad mesta Prahy pro
nezamestnané, kterí za zvýše-
ní podpory se prihlásili dobro-
volne k verejne-užitecným pra-
cím. Náklady techto prací bu-
dou hrazeny jednak z cástky,
odhlasované v rozpoctu mesta
Prahy na mimorádnou podpo-
ru nezamestnaných, jednak z
výsledku penežitých sbírek,jež
vynesly zatím na hotovosti asi
600,000 Kš, mimo pravidelné
príspevky mesícní, jež pro bež-
ný rok se odhadují na 150,000
Kc. Konecného prehledu o
sbírkách a zvlášte o výnosu do-
brovolných pravidelných prí-
spevku ovšem dosud není.

Pri organisaci nouzových
prací postupuje se tak, že kaž-
dý nezamestnaný, hlásící se o
podporu, vykazuje se jednak
vysvedcením, jednak legitima-
cí, vydanou Ústrední sociální
pojištovnou, že v dobe od 1. le-
dna 1929 aspon tri mesíce pra-
coval. Je rídkou výjimkou,
kde uchazec legitimaci nebo
vysvedcení nemá, a v tom prí-
pade* se do seznamu podporo-
vaných nebere.

Prokáže-li se legitimací, do-
stane prihlášku, kde vedle na-
cionálií jsou rubriky, zda do-
stával podporu od odborové
organisace podle gentského sy-
stému, živil-li se v roce 1931 a
1932 jen nahodilou prací a ja-
kou, dostával-li podporu chu-
dinskou, nemocenskou, státní,
starobní, vojenský duchod atd.
Správnost údaju potvrzuje ža-
datel vlastnorucním podpisem
a v prípade nesprávnosti se vy-
lucuje z nároku na podporu.

Prihlásí-li se nezamestnaný
k pracím všeobecne-prospeš-
ným (úpravy hrišt, cest v par-
cích, v kolonách atd.), obdrží
zvýšení podpory v nezamestna-
nosti, t. j. 50 Kc týdne, bud v
penezích nebo v potravinách,
jeho deti do 6 let mlécenky, de-
ti od 6 do 14 let obedy a kro-
me toho v potravinových pou-
kázkách prídel ze státní stra-
vovací akce, • výpomoc uhlím,
ošacením atd.

K tomu nutno podotknout,že
tyto práce, k nimž se nezamest
naní dobrovolne hlásí, nebudou
v žádném prípade nahrazovat
práce, provádené v rámci bež-
ného rozpoctu a pracovního
programu obce pražské, nýbrž
jsou to práce zcela mimorádné
a zvýšené podpory za tyto prá-
ce vyplácené jsou opatrovány
ze zvlášt k tomu úcelu opatre-
ných prostredku. Tímto zpu-
sobem bude umožneno podpo-*
rit na 7000 nezamestnaných,
kterí ovšem budou i nadále po-
vinni hlásit se v ústavu práce
(dvakrát týdne) o pravidelnou
a rádnou práci.

o
Defraudoval delnické peníze.

V cáslavské skupine Drevo-<
delníku byl od r. 1930 poklad-
níkem truhlár Josef Rejthárek.
V kvetnu byl zjišten schodek
4618 Kc. Rejthárek rekl, že*
neví, jak se schodek objevil.
Vedle té cástky melo být v po-
kladne asi 800 Kc za príspev-
kové známky, ale ani ty tam
nebyly. Rejthárek se bránil,
že peníze nekdy vydávala jeho
žena nebo dcera a takové ro-
dinné hospodárství s jmením
delníku vedlo ovšem k tako-
vým koncum. Rejthárek byl
odsouzen an ctyri mesíce žalá-
vre.

Proti cizincum v CSR.
Pražský “Express’ píše:
Podle poslední statistiky je v

Praze ješte dnes 18,233 cizin-
cu. Tento velký pocet, jakož i
množící se prípady ruzných
konfliktu, na nichž vinu nesou
práve cizinci, rozhodly, že na-
še úrady nastoupí velmi ener-
gickou cestu proti všelikým ne-
žádoucím cizím “hostum”, kte-
rí zhusta žijí u nás z velmi zá-
hadných prostredku. Toto roz-
hodnutí je vyvoláno podobný-
mi opatreními proti cizincum
ye Švýcarsku, Francii a také
již i v Nemecku.

Postup našich úradu bude
veden podle stanoviska recipro
city a dalším jeho vodítkem bu
dou duvody bezpecnostní. Po-
dle narízení zem. úradu poli-
cejním orgánum, bude na cizin
ce dozor zvýšen, jejich presný
soupis proveden a zkontrolo-
ván spolecne s jejich záznamy
úredními. Vypovídací rízení
budou urychlena, takže již ne-
budou ojedinelými prípady,
kdy cizinec musil opustiti tento
stát do 24 hodin. Toto opatre-
ní dlužno jen vítati a nutno si
prát, aby co nejrychleji bylo
také uvedeno v život.

o
Olic mrtev.

V Praze zemrel vládní rada,
Václav Olic, bývalý vicepresi-
dent pražské policie a šéf bez-
pecnostního oddelení. Zesnulý
zúcastnil se za války domácího
odboje, byl pak také persekvo-
ván a po prevratu dostal revo-
dcní medalii. Zemrel ve vyso-
kém veku 85 let.

Jméno vládního rady Olice
jest spojeno zejména s tak zva-
nou knoflíkovou aférou. V du-
sledku oné vyzvedacské aféry
za války ceských osobností,
dra. Soukupa, choti ministra
Beneše, Cyrila Duška a Olico-
vy dcery paní Kaderábkové, a
také Alice Masarykové. Pro-
ces byl ukoncen ješte za války
amnestií. V Olicove vile v Rev-
nicove, kde se clenové Mafie
scházeli, byla také uschována
v zemi láhvicka s Masarykový
mi nácrty naší první ústavy. Z
oné vily uprchl do ciziny dr.
Beneš, když prišla náhlá poli-
cejní prohlídka. Po prevratu
byl v Olicove vile také presi-
dent Masaryk.

| Darujte svým milým užitecné daryS
* k Vánocním Svátkum I
3 U nás v obchode naleznete Velkou §
| Zásoku zboží první trídy a lacino. |

Mužské Košile (Broadcloth) ...... tn. d„ qc tmš Kuene šité Kravaty ;;; soc a šlc %
W* Mnoho jiných za 25c sscX Mužské Sweaters „díl oo dc 5405 W% Sdílný vý ber selkou zásobu Prádla, Ponožek

s šfe R
C Rukavice Pasy, Klobouky Deštníky, vše možné šály $1
'*u e

c
kne

.

HEADLÍGHT KALHOTY $1.95 a $2.95 Ir
% Dámské Hedvabne Puncochy (Dexdale) 69c ££
X Dámské a Detské Hedvábné Prádlo . . od 25c do $1.95 ©
yr Darnske Sweaters a celo-vlnené Vesty 98c,51.95, $2.95
© Detske hedvabne, vlnou míchané E-Z Union Suits 49c

Dámské hedvabne vlnou míchané Košile . 25c *2.Dámské hedvábné vlnou míchané UNION ŠÚiTS *y

f49c, 69c, 98c
‘ " W

Dámské nocní Flannelette Gowns
. 49r 79 c íŽf

Detské Flannelette Sleepers * ’

25c ®
© Celo-lnené Übrusové Sety 79cm Kožené Tašky a Peneženky

.. od 69c do $2.95

IBISINSKrSiJ, 900-902 N. CHESTER ST. r
Odbocka s mužským zbožim

2202 E. MONUMENT ST.
Sft Dáváme a vymenujeme zelené známky Ir

(Green Trading Stamps)

Veselé Vánocní Svátky a &

Štastný Nový Rok n
$ prejem ?j
éh všem naším príznivcum a dekujeme tímto za prízen f|

nám venovanou v roce minulém a žádáme by nám li
jí zachovali i v roce budoucím. My pak se vynasna-

fjf žíme každého zákazníka uspokojit a zároven ozna- fí
mujem že jsme naše ceny velmi snížili jak následuje roj

|| Též žehlíme a opravujem Obleky za sníženou cenu.
Ajf Za všecku práci se rucí.

J# Všecky obleky které jsme cítali $35 %
|l nyní zhotovíme za S2O U
m Obleky S4O za $22 u
U ” $45 za $24 u

| Frank G. Supik & Synové %
fí 2226 E. Monument St.

KEITHS
PARK AVENUE & LEXINGTON ST.

Vstupné 25c až do 12.30. Dítky vždy 15c

Nyní predstavuje:

“THE DEVIL IS DRIVING”
with EDMUND LOWE, WYNNE GIBSON

JAMES GLEAiSON, LOIS WILSON, DICKIE MOORE
and ALLAN DINEHART

Chytrý predstavitel, Eddie Lorwe a Wynne Gibson ve vese-
lém romantickém vystoupení, který otrese celým divadlem
v kusu “Dum Pekla na Koleckách”.

LOEW’S & UNITED ARTISTS

CENTURY
LEXINGTON near CHARLES

Vstupné každý den vyjímaje Soboty, Nedele a Svátku
Do 12:30 25c; Odpoledne 35c; Vecer 40c

Radiový nejvyhlášenejší zpevák Osobne
BING CROSBY

ctyri jiné zajímavé predstavení

Pohyblivý Obraz:
SYLVIA SIDNEY, in “MME. BUTTERFLY”

LOEW’S

STANLEY
516 N. HOWARD ST.

Vstupné každý den vyjímaje Soboty, Nedele a Svátku
Od 10 hod. ráno do 6 odpol. 25c. Vecer 40c

RONALD COLMAN, in “CYNARA”
with

KAY FRANCIS PHYLLIS BARRY

LOEW*S

VALENCIA PARKWAY
WALLACE BEERY, in “FLESH”

with
KAREN MORLEY . . RICARDO CORTEZ

NEW THBATRR
210 W. LEXINGTON ST.

Nyní predstavuje:
AL BRENDEL, JAMES DUNN, BOOTS MALLARY, in

“HANDLE WITH CARE”


