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Sylvestrovské prepady.
V Alcazar restaurantu bu-

dovy Rytíru Kolumbových pro-
veden byl v sobotu prepad pro-
hibicními agenty, kterí tam na-
lezli ctyri sudy piva zrovna,
když toto vnešeno bylo do bu-
dovy. Za pivem šli dva agenti,
kterí proceduru pred budovou
pozorovali zatím co jiní dva
byli uvnitr budovy. Po vneše-
ní piva dvére byly zavreny. Na
doléhání agentu byly otevreny
a pivo skonfiskováno. Zatím
co agenti po pivu se sháneli, ne
známý, jenž patrne myslel, že
automobil, jímž priveženo by-
lo, jest automobilem prohibic-
ních agentu, shodil s okna vyš-
šího poschodí železné plivátko
na strechu automobilu a tímto
prorazil strechu tohoto.

Ve 100 blocku W. Mount
Royal avenue jeden z agentu
vydávající se za žíznivého, do-
stal se dovnitr a zahlédl láhve
jakoby od piva. Dríve nežli
druzí mohli za ním do vnitr*
majitel místnosti poznal, že
prepad agenty jest pripravo-
ván. Rychle chopil láhve a
skryl je v pokladne, kterou
zamkl. Agenti, jimž druh je-
jich povedel, kde láhve ukryty,
vzali celou pokladnu i s láhve-
mi a odvezli tuto do hlavního
stanu na Fort McHenry, kde
streženy zvláštní stráží až zá-
mecníkem pokladna bude otev-
rena.

—Po stíhání do dálky asi
peti mil, ujíždející automobil
ztroskotán byl na železnicních
kolejích Pennsylvánské dráhy.
Ridic zmizel v temnu. Agenti
stíhající automobil, nalezli v
tomto 13 beden domácího piva.

V 800 blocku Linden ave-
nue agenti skonfiskovali 27
pul galonových nádob naplne-
ných ginem, 9 galonu koralky,
22 beden piva a mnoho pintu
jiných lihovin vedle ctyr galo-
nu vína.

V 700 blocku S. Clinton
ulice agenti zahlédli skládati 9
beden piva. Vnikli do domu a
zatkli Josepha Ruggiero.

o

Školní program znacne omezen

Drastické kroky podniknuty
byly školním výborem, aby sní-
žený rozpocet na rok 1933 vy-
pracován byl. Program, který
v platnost’ vejde 1. únorem,byl
jednohlasne schválen cleny vý-
boru. Jistý - pocet školního
personálu bude služby zbaven.
Výbor omlouvá tento krok se
vzdechem, že snažil se toto u-
ciniti co možná nejlidštejším.
Kolik ucitelu zbaveno bude
chleba, výbor praví, že dnes
sám ješte neví. Ti co dosud
sloužili nej kratší dobu, pujdou
ze školních služeb první.

Tím ovšem není ješte konec
dálšímu snižování platu ucite-
lum. V tomto roce 24,989 cen-
tu z každého dolaru na daních
zaplaceného šlo na školy a 22.-
783 centu na dluhy. Budoucím
rokem školy dostanou 17.921
centu zatím co na dluhy mesta
z každého dolaru poplatníci
platiti budou 35.294 centu.

Vecerní školy zustanou o-
tevreny do konce jarního ob-
dobí. Na podzim otevreny ne-
budou. Jak celé šetrení ješte
provádeno bude, není plne
známo.

Pomocný meštanský vý-
bor od mesta obdržel $3,056,-
281.25 v uplynulém roce. Asi
$1,750.000 bylo upsáno v kam-
pani nedávno skoncené.

Ze sumy výboru obdrželo
sdružení Family Welfare $3,-
056,281.25, katolický odbor
dobrocinnosti $324,643.77, ži-
dovský $176,128.09 a Armáda
Spásy $51,963.10.
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ladná a prekrásne provedená
cvicení a symbolické tance do-
rostenek, presne provedená cvi
cená na náradí kde svaly na-
ších cvicencu ostre rozclánko-
vané, tvrdé jako skála a jako
ocel pružné zpívaly víteznou
písen mužnosti a síly. A co
ríci o lepém a sebevedomém
cvicení Sokolic na naradí?
Nebyl to krásný pohled jak
dokonale a ladne proveden
každý cvik. A což ti naší ve-
teráni,kterí tolikrát prinesli ví-
tezný štít ve zdi Sokolovny a
pyšne podali ukázku zdatnosti
a obratnosti. Jaké nadšení
tu sálalo z tech mužných lpel,
jaká opojivá síla a vroucí láska
ku myšlénce Tyršove bylo tlu-
mocena slovy br. Ševcíka. Ac
všechny druhé výkony byly
krásné, vystoupení sokolských
veteránu: J. Primuse, A. Pri-
muse, E. Vohrny, V. Ševcíka,

J. Cermáka, Aug. Nováka, K.
Nováka, AI. Pokornýho bylo
nejdokonalejší. Vzdelavatel
br. Vondrácek oslovil cvicen-
ce: “Proc jsem Sokolem”. Ú-
cast ceského obecenstva a po-
tlesk doprovázející každý zda-
žilý výkon je zárukou opetné-
ho mravního vítezství Sokol-
ské Jednoty Blesk a Baltimor-
ských ,Sokolic. Nácelník br.
E. štetka a celý cvicitelský
sbor opetne dokázali jak vyso-
ce sobe cení a jak dobre rozu-
mí odkazu našeho Tyrše a
necht tímto prijmou na se sr-
decné Na Zdar! Dop.

o
Zahájení zákonodárný.

Ve stredu zorganisována Ma-
rylandská zákonodárná v An-
napolis. Po vyslechnutí posel-
ství governéra Ritchie. zákono-
dárci rozešli se do úterý, kdy
vlastní jednání, jež slibují býti
co nej duležitejšími v historii
státu, pocata budou.

V programu prednešeném
zákonodárne, governér položil
duraz na snížení místních zda-
nování majetku pomocí gasolí-
nové dane, jíž dosud placena
vydání na udržování a stavbu
silnic, snížení školní sazby ze
67 na 60 centu, uložení dane z
prepychu, aby touto nahraže-
ny byly príjmy nyní obdržova-
né z daní osobních a majetko-
vých. Dále governér oznámil
snížení státní zdanovací base
ze 25 na 22 centu ze SIOO. Go-
vernér odporucil prísné šetre-
ní a snížení služných všech zrí-
zencu státu.

Dum zákonodárný po trpké
debate usjednotil se na 20 pro-
centním snížení zrízencum zá-
konodárný.

Uložení 10 procentní dane
na konské dostihové sázky go-
vernéru se nelíbí. Bojí se, že
by tím s ohledem na druhé po-
platky konské závody v Mary-
landu utrpeti mohly.

Z prepychové dane, bude-li
zrízena, governér rád by obrá-
til polovinu výtežku mestu Bal-
timore. Druhá polovina roz-
delena by býti mela mezi jed-
notlivé okresy.

Pomocný fond $8,000,000
má kryt býti vydáním bondu
podobne jako bondy kryt býti
má rozpocet $2,523.000 na nu-
tné státní konstrukce a na kry-
tí fondu ucitelského pensijního
systému. Tyto obnáší SBOO,OOO
na roky 1934 a 1935.

Governér neopomenul zmí-
niti se o pivu. Myslí, že záhod-
no jest udelati prípravné kro-
ky pro prípad, že 18. dodatek
ku konstituci odvolán by byl.

Dr. Ayd zemrel.
Dr. John Ayd, lékar a lékár-

ník, jenž po 54 roku rídil lé-
kárnický obchod na rohu Mo-
nument a Washington ulic,
zemrel v úterý po nemoci, jíž
sklícen byl skorém celý rok.

Zesnulý byl dobre známou
osobností v severovýchodní cá-
sti mesta.

o
3,839 kriminálních prípadu v

roce rozhodnuto.
Zdejšími kriminálními sou-

dy v uplynulém roce rozhodnu-
to bylo 3,839 kriminálních prí-
padu.

V odboru rozsuzujícím
manželské neshody usmíreno
bylo 254 rozvadených manžel-
ství od 1. cervna do posledního
prosince. Behem doby této
odbor celkem obdržel 2,633
stížností. Pred soudy bylo vy-
šetreno jenom 165 prípadu.

Místní Zprávy
Z krajanských kruhu.

Státním lékarským odbo-
rem oprávneno bylo 41 lékaru
ku provádení lékarské prakse
ve státu. Mezi lékari temito
jest dr. Louis V. Klimeš. Zkou-
šky skládány byly jimi od 13.
do 16. prosince.

—Na Národním hrbitove
pohrbena byla v sobotu o 2. ho-
dine odpolední pí. Edith Svo-
boda, manželka Franka Svobo-
dy, c. 918 N. Chapel ulice, jež
podlehla srdecní chorobe ve
stárí 40 roku 28. prosince. Ze-
snulá narozena byla v Balti-
more. Pohrební obrady vyko-
nal Rev. Frank. Novák.

Na hrbitove Nejsv. Vyku-
pitele pohrbena byla 5. ledna
pí. Krištína Kostohryz, vdova,
c. 2207 E. Biddle ulice, jež po-
dlehla zápalu plic 2. dedna ve
stárí 66 roku. Narozena byla
v Cechách. Náležela ku spol-
kum: Oltárnímu a Panny Ma-
rie Ustavicné Pomoci.

Pohrby tyto vypravila firma
Cvach & Syn.

—Na Národním hrbitove
pohrben byl ve stredu p. Karel
Straka, manžel Anny Straka,
c. 1041 N. Chapel ulice, jenž
zesnul 2. ledna.

Ctené ceské verejnosti!
Tímto oznamuji, že jsem snížil
cenu chleba pocínaje 3. ledna
a sice: Velký žitný chléb,
kulatý neb dlouhý 11c; malý
7c. Bílý chléb, velký 11c; malý
7c; Housky 7c; Box-loaf sc.

Dále též jsou snížené Vánoc-
ky na 45c, Bábovky 20c a Ma-
zance 10c. Toto platí všude
kde je muj chléb prodáván.

S úctou,
F. A. KLIMEŠ,

ceský pekar
2013 Ashland Avenue

Divadlo dramatického od-
boru Sok. Jed. Blesk provede-
no za veliké úcasti ceského o-
becenstva a jak vždy jsme od
celého dramatického odboru
zvykli ocekávati, velice zdari-
le. Jak režiser br. A. Cihlár,
výpravcí br. J. Vála a hlavne
karakteristické maskování br.
J. R. Cihláre bylo hlavní príci-
nou že hre dostalo se co nej pe-
clivejšího obsazení výpravy a
všeho co ku presnému prove-
dení operety bylo zapotrebí.

Dramatikári cinili se zname-
nite vzlášte br. J. R. Cihlár
co generál Dunaj nebude
tak hned zapomenut. Úchvat-
ný byl duet br. Sochurka (con-
te Mitrovic) a sok. Jindr. Re-
zek-Luttsové (Andula), A. Ci-
hlár, co lehkomyslný Fendriš a
povedená Vopickova banda
(Kašpar—Vopicka, Rádková—
Vopicková, Bouda—Koneklic,
Rádek-Klapzuba) sklízeli za-
sloužené vavríny za jich výtec-
né výkony. Rozmilá byla A-
lice Douglasova (sok. Hájek-
Hullová) a pekný byl výstup
notáre Vyždímala (br. Kli-
ment). Obecenstvo rozcháze-
lo se rozesmáno a na výsost
spokojeno. Dop.

Rozvrh divadelních pred-
stavení v této sezóne usporádá
Del. Vzdel. Spolek “Pokrok”,
15. ledna “Naše služka milio-
nárka”, veselohra; 5. února,
“Fanynko, neplac”, veselohra;
26. února, “Utrpením k vítez-
ství”, sociální drama; 19. bre-
zna, “Lucinka se vdává”, vese-i
lohra.

Carl Wrooman, “otec vá-

lecných zahrad” a puvodce plá
nu na pomoc farmárum, recniti
bude 11. ledna o 9. hodine ve-
cer v hotelu Southern ku Roose
velt-Garner obcanské líze. Rec
jeho rozhlašována bude stani-
cí WFBR.

L. Wethered Barroll, presi-
dent ligy, jest zvlášte žádostiv,
aby rec tuto vyslechli všichni
ti, kdo na farmárských problé-
mech interesováni jsou.

Wrooman po ctvrt století
farmaril na pozemcích státu
Illinois a lowa a miliony far-
máru uznáván za jednoho z
nejschopnejších pracovníku.

Roku 1921 odešel do Wash-
ingtonu na své vlastní útraty,
aby prosadil svuj plán v kon-
gresu. Centrální myšlénkou
plánu bylo zasílati prebytecné
obilí do Evropy na úver.

Baltimore, Md.,
dne 29h0 Prosince, 1932.

Redakce Telegraf:—
V nedeli, dne Bho ledna od-

bývati se bude výrocní oslava
Svátku Nejsvetejšího Jména
co nejskveleji a nejokázaleji
Spolkem Nejsvetejšího Jména
osady Svato-Václavské.

Oslava tato se zahájí, a den
tento vezme na se slavnostní
háv tím, že clenstvo pujde pru-
vodem, který zacne v sedm ho-
din ráno od Katolické budovy;
poehodovati se bude po Madi-
son ulici k Patterson Park
Ave., pak na levo k Ashland a
nazpet do kostela; v cele bude
hráti kapela. Prítomni budou
ctení hosté, E. Lester Muller,
predseda mestské rady, pan
George G. Mantz, predseda
Arcidiecesního Nejsvetejšího
Jména; úredníci Diecésní a ji-
né vynikající osobnosti.

Pri Mši Svaté bude prijato
slavnostne do spolku osmde-
sát (80) nových clenu; též se
budou konati du,chovní obrady
k pocte clenu zemrelých v pre-
dešlém roce. Pak v úterý na
to, desátého (10) ho ledna bu-
de se konat volba nových úred-
níku, pri schuzi která se bude
odbývati v osm hodin vecer v
dolejší školní místnosti; pri
této príležitosti se usporádá
zábavný vecírek, budou se péci
ústrice, hry v karty hrát a ve-/

selosti dost; vstup a obcerstve-
ní zdarma. POZOR
Vy noví clenové obzvlášt,
prijdte a obeznamte se s po-
rádkem a vpravte se do ducha
spolku.

Jak již dríve naznaceno,
jest patrno, že Naše osada se
pocítá mezi nejprednejší v
kruzích; toto se pricítá uzná-
ním které se vždy Nám dostá-
vá stredním Arcidiecesním sva
zem hojnou návštevou úrední-
ku techto pri Našich podni-
cích. Doufáme že s cinností ú-
redníku Naší odbocky neúmor-
nou prácí Našeho Duchovního
Reditele Velebného Pána Li-
šky bude clenství vzrustat a
snahy Jejich budou prícinou

požehnání v blahodárném roz-
kvetu v živote duchovním, co
by se též vztahovalo k úspe-
chu po stránce životní pro Náš
lid vubec.

Poskytuje se pisateli techto
rádku vhodná a milá príleži-
tost práti ctené redakci a cte-
nárum Telegrafu, též všem cle-
num spolku Nejsvetejšího Jmé-
na vše dobré v nastávajícím

roce.
S úctou znamenám se,

František Zika, taj.

Ctená redakce:—
Prosil bych místo pro pár rá-

dek. Léta jsem zkoušel s no-
hama, že to dál nešlo. Na ra-
du našeho chvalne známého,
Dr. Bedricha Ružicky jsem šel
k Slámovum a ti mne prodali
a zrychtovali boty a jak jsem
je obul tak jsem cítil udelat
velkou procházku. Proto je
odporucuji co nejschopnejší v
tom oboru. Váš známý,

John C. Zamrzla,
2529 E. Madison St.

Každému rád vysvetlím.

Verejné cvicení Sokolské
Jednoty Blesk provedené mi-
nulou nedeli v Sokolovne bylo
bez nadsázky dustojným za-
koncením jubilejního roku v
annálech našeho sokolstva.
Ten kdo videl nastupovat tak
veliký pocet žáku, cvicencu a
veteránu Sokolské Jed. Blesk
a Baltimorských Sokolic, v
dnešní dob? všeobecného úpad
ku spolecenského života, a šírí-
cího se ducha malosti, ustra-
šenosti a poraženosti, ten mu-
sel priznati, že v Sokolstvu je
neochvejná záruka, že ješte
dlouhá léta sokolská myšlénka
zustane mocným cinitelem v
národním živote baltimorské-
ho clenství. Nedelní Verejné
Cvicení plne potvrdilo slova
TyršoVa která roku 1872 (v
památném roce založení Sok.
Jed. Blesk) napsal o významu
místních verejných cvicení:
“Je-li úcelem verejných cvice-
ní spolkových, abychom sobe i
jinám kladli úcet z pocínání
svého a z pokroku svých, tož
staniž se to zároven ve forme
nej krásnejší, jež by vydávala
svedectví, že ve snaze a dovr-
šené svém telocvik náš jest
vskutku též umením.” A tako-
vým bylo nedelní verejné cvi-
cení! Prostná žáku a dorostu,

Spolecnost’ elektrických pou-

licních kár do rukou receivera.
Predbežné kroky ku dání

spolecnosti elektrických pou-
licních kár do moci receivera
cineny jsou. Ku krokum temto
prikroceno na žádost’ General
Electric spolecnosti, jíž spolec-
nost’ dluhuje $3,295.17 a spo-
lecností jíž dluhováno jest spo-
lecností $44,490.30.

Úredníci zdejší Consolidated
Gas, Electric Light and Power
spolecnosti odepírali do stredy
oznámiti, jakých kroku proti
spolecnosti zdejší plynáren-
skou spolecností ucineno bude.
Této spolecnost’ elektrických
kár dluhuje za elektrickou sílu
$400,000.

Mayor Jackson, jenž vrací se
stredu do Baltimore ze svého
dvoutýdenního výletu, s mest-
ským právníkem raditi se bude
jakých kroku uciní mestská
správa za dlužné dane, jež za-
placeny býti mely koncem pro-
since. Dan zaplacena nebyla,
ponevac spolecnosti bankéri o-
depreli pomoc.

Kdo bude ustanoven receive-
rem, nebylo známo ve stredu.
Soudilo se, že receiverem za
spolecnost’ bude asi president
spolecnosti Storrs*

Muller, predseda mestské
rady, zástupce mayora Jackso-
na, prohlásil v úterý, že recei-
ver pro spolecnost’ znamená
rada mnohých problému a že
mestská správa uciní kroky, a-
by zájmy mesta dobre chráne-
ny byly.

Zdali procedura rízena bu-
de pod vládní nebo státní prá-
vomocí, rozhodnuto bude až
soudce, Coleman, rozhodne o
návrhu bývalého mayora,Pres-
tona, držitele bondu spolecno-
sti, jenž namítl, že Circuit soud
c. 2, jeden ze státních tribuná-
lu, má první právo na jednání
o receiveru.

Že mnoho záleží na J. E. Al-
dred, který vlastní zásobu po-
dílu spolecnosti a spolu plyná-
renské spolecnosti, jest nepo-
píratelno. Jest predsedou vý-
boru plynárenské spolecnosti
a reditelem spolecnosti elektric
kých kár. Do Baltimore pri-
jel z New Yorku ve stredu, aby
se radil s reditely plynárenské
spolecnosti.

Ve stredu soudce Coleman
rozhodl, že pravomoc ohledne
.receivera patrí vládnímu dis-
triktnímu soudu a oznámil, že
tohoto ustanoví “príštího dne
nebo ve dvou dnech.”

Ti, kdo nejsou spokojeni s
právomocí vládního soudu, na-
mítají, že toto jest právem stát
ního soudu.

Jestli tímto zdrženo bude u-
stanovení receivera, ve stredu
v noci ješte se nevedelo.

Prepady.
Isaac Silverman, obchodník,

c. 2043 Wilkens avenue, pre-
paden byl v obchodu svém a o-
kraden o $1.75 mladým bandi-
tou, jenž revolverem dohnal
jej k tomu, že vydal mu vše co
v registru a kapse mel.

Ženské vzkriknutí postra-
šilo zlodeje v lékárne Johna
Sullivana, c. 401 N. Carey uli-
ce tak, že tento dal se na útek
s prázdnýma rukama. V ob-
chode byla manželka majitelo-
va samotna, když mladý muž
vešel a hrozil jí revolverem.

Francis Lockard, pojištu-
jící agent, když v pátek vešel
do svého automobilu stojícího
ve 400 blocku Hoffman ulice,
napaden byl ozbrojeným cer-
nochem a jím obrán o tašku s
$97 a automobilovými lístky.

ltwing Caplan prepaden
byl dvema cernochy na Green-
mount avenue a Hoffman ulice
a okraden temito o $2.35. Ca-
plan nesl si peníze tyto domu
za práci, kterou konal po dva
dny a za níž koupiti chtel po-
travu pro svoji rodinu.

o

Detektiv obžalován ze zabití.
M .E. McGaha, detektiv drá-

hy Baltimore and Ohio, obža-
lován byl ve Frederick ze zabi-
tí Thomase Scheetze, jenž po-
dlehl nyní v nemocnici zranení
když strelen byl jím 4. prosin-
ce. Strelen byl pri sbírání u-
hlí podél železnicní trati u
Point of Rocks. Se soudruhem,
Vernon Harper, pri spatrení
detektiva, dali se oba na útek.
Detektiv strelil.

Otec usmrtil syna v sebeobrane
V úterý minulého týdne v do-

me, ve 400 blocku N. Patterson
Park avenue zastrelil William
R. Davis, 531etý, svého syna.
Syn podlehl smrtelnému zrane-
ní ve ctvrtek v nemocnici. Ko-
roner vyšetril, že otec jednal v
sebeobrane. Celé neštestí pri-
cítáno jest opíjení se syna.

Minulou sobotu, jak svedcila
matka jeho, syn zastavil se v
dome rodicu pro svoji 4 roky
starou dceru, Margaret, aby jí
svezl v automobilu. Zpet vrá-
til se s malou dívkou opilý.
“Daddy byl opilý a spadl se
schodu a hodná paní a já jsme
jej musely zvednouti”, svedci-
lo dítko o svém otci.

V úterý syn Josef prišel s re-
volverem “docela opilý”. Po-
cal hned otce týrati nezvede-
nými recmi. Když otec jej od-
byl, že jest opilý, chtel s sebou
odvésti dítko. ' Otec jeho ne-
chtel dovoliti odvedení dítka a
domlouval synu: “Což nedove-
deš se chovati? Zabíjíš mat-
ku”. Po té otec opustil svetni-
ci, že pujde pro policii. Man-
želka ho premluvila, aby nešel.
Odešel do kuchyne, za ním
manželka a syn a v hádce po-
kracováno dále. Mezi hádkou
syn chytil reznický nuž-a hnal
se za otcem. Otec vzal revol-
ver a skolil ctyrmi ranami sy-
na. Inkvest konán byl v pá-
tek. Otec zbaven byl veškeré
viny.

o
Automobily.

11 roku starému hochu pre-
ražena byla levá noha a potlu-
cen v obliceji automobilem 17-
letého Sama J. Brocati na W.
Baltimore ulici, kde dle oby-
cejného udání ridicu automo-
bilu, hoch vbehl mu do cesty.

V Baltimore meste übylo
na automobilových nehodách
behem posledního roku o 8.5
procent. Ve 12.135 automobi-
lových nehodách usmrceno by-
lo zde 135 osob a 5.250 zrane-
no.

John Lyons, 641etý zabit
byl automobilem na Caton a-
venue u Morley ulice. Auto-
mobil rídil Reuling. Prý vešel
v cestu automobilu.

Anne B. Sanderson a její
matka, David Bennett, porane-
ny byly, když automobil, v
nemž ve stredu vracely se z
pohrbu manžela a otce, Arthu-
ra J. Sandersona, sjel s Wash-
ington Boulevard u Laurel.

Zesnulý Sanderson byl po-
mocníkem hlavního vyšetrova-
tele vládního odboru spravedl-
nosti. Podlehl zápalu plic.

Tabulky licensí automo-
bilu z Virginie budou platnými
v Marylandu do 1. dubna. Fis-
kální rok státu Virginie pocíná
od 1. dubna.

Plameny ohrožen byl bus
elektrické poulicní spolecnosti
Charles linie ve stredu. Bus o
dvuu poschodích zapálen byl
behem jízdy v blízkosti stroje.
Nikdo z jedoucích na busu kro-
me prestrašení poranen nebyl.
Plameny, jež vbrzku uhašeny
byly, vyrazily ze spodu busu
na Charles a 23. ulici.

1,000 propušteno z mestské
práce.

V týdnu po Novém Roce po-
cato bylo s propouštením del-
níku a zrízencu mestské sprá-
vy, jež šetrí, aby rozpocet me-
sta na tento rok urovnán býti
mohl. Propuštení jest z odbo-
ru : silnicního, mechanicko-
elektrického, poulicního cište-
ní, kanalisacního a vodáren-
ského. K tomu radí se o pro-
pouštení zrízencu z úradoven.
Kolik a kdy zbaveno jich bude
chleba, Crozier ješte neudává.
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