
Joesph A.Senger, Ph. D.
ceská lékárna

Roh Milton & Ashland Avenue
Zvláštní pozornost se venuje

lékarským predpisum.
Tel. Wolfe 0438-3790
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Andrew Heck Ph. C.
zkušený lékárník

Peclivost -zdvorilost -vedomost
správnost.

Zvláštní pozornost se venuje
lékarským predpisum.

Telefonujte nám co si prejete
my vám to dodáme.

Telefon: Wolfe 2386 a 2137
ROH PATTERSON PARK

A ASHLAND AVENUE
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B. & 0. EXCURSIONS
$3.50 NEW YORK

NEWARK, ELIZABETH I
PLAINFIELD í

V nedeli, 12. a 26. brezna
Vyjede z Camden 1.00 A.M.B
peb 9.00 A. M., z Mt. Royal |
1.05 A. M. neb 9.06 A. M. |

$2.75 PHILADELPHIA
$2.50 WILMINGTON
V nedeli, 19. brezna

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

$12.50 CHICAGO
V sobotu, 11. brezna

Vyjede z Mt. Royal 12.18 P.
M., z Camden 12.25 P. M.
(noon). Nazpet vyjede z
Chicaga 8.30 P. M., v Nedeli
12. brezna.
Zeptejte se agenta neb tele-

fonujte Plaza 0400

B4LTIMORE & OHIO
Osmnáctiletá vražedkyní.
Osmnáct roku stará, Rose

Welch z Eastport, zavrena jest
ve vezení v Annapolis pro vra-
ždu bývalého hlídace v námor-
ní akademii, Howarda Stonesi-
fer. Mrtvola tohoto nalezena
byla ve troskách shorelého do-
mu ve West Annapolis, v nemž
Welchová a ctyri jiné osoby ú-
castnily se domácí zábavy 15.
února. Spolu sní zatceni byli
dva muži: Howard Givens a
Irving Ford, oba z Annapolis.

Udáno bylo, že Welchová u-
derila Stonesifera láhví od mlé
ka do hlavy. Podrobnosti celé
aféry si odporují.

Dva kterí byli vedle ní zat-
ceni, jsou v podezrení, že vrá-
tili se k domu a zapálili tento,
když dívky vzaty byly do je-
jich domovu kolem 2 hodin po
pulnoci. Svedky dokázáno, že
viden byl u domu automobil
beze svetel kolem 4. hodiny rá-
no. Ohen odkryt byl sousedem
koiem 6. hodiny ráno. Pokro-
cil však již tak daleko že hasi-
ci nemohli jej více zachrániti.
Hodinky nalezené v blízkosti
uhorelé mrtvoly Stonesifera,
zastavily se kolem 5. hodiny
ráno.

o

Lieutenant detektivu zemrel.
Lieutenant detektivního od-

boru, Cornelius F. Roche, zem-
rel ve stredu v Casualty nemo-
cnici ve stárí 56 roku. Rozne-
mohl se srdecní chorobou mi-
nulý pátek ve Washingtonu,
kam byl poslán ku zvláštní
práci v den inaugurace.

! Pešek porazil Jonese v krížko-
vém zápase.

Minulé úterý v krížkových
zápasech porádaných v Car-
lins Park pred velkým zástu-
pem obecenstva krajan John
Pešek porazil Paul Jonese v
38 minutách. Zápas tento byl
velice zajímavý, obzvlášte Pe-
jsek, který svojí obratností a ry-
chlostí udržoval obecenstvo v
úžasu od pocátku zápasu až do
konce. Jones nemohl nic porí-
diti proti Peškovi, kdykoliv po-
užil nejakého tlaku, krajan
vždy se z neho vyprostil bez
veliké námahy. Co nejvíce za-
mlouvalo se obecenstvu bylo,
že krajan nepoužíval žádných
hrubých útoku a tímto si získal
velkou radu prátel.

Zápasy mezi Ray Steele a
George Zaharias. Dr. Ralph
Wilson a Abie Coleman po 30
minutovém zápasení prohláše-
ny byly za nerozhodnuté. Zá-
pas mezi Steelem a Zaharia-
sem byl velice zurive zápasen.

Hans Kampfer zdolal George
Vassell v 19 minutách.

Emil Dušek, bratr Rudy a
! Ernie Duška setkal se s Fran-
| kem Bureshem a tohoto pora-

j zil v 10 minutách.
o

Dve cesty na zmožení krise.
Sir Wilmot Lewis, Washing-

tonský korespondent London
Times, recnil v úterý v episko-
pálním kostele “Redeemer”.

i Predmetem reci jeho bylo:
j “Svet na rozcestí/’

Od války, Lewis udal, ome-
zován byl svobodný styk mezi
jednotlivými národy a tyto po-
caly se ohranicovati jeden pro-
ti druhému. Že by národ sám
si stacil, je neuveritelno. V ne-
kterých prípadech možno by
bylo jistým skupinám žiti laci-
neji, ale jenom pri übírání si
životních potreb. Nationalism
se prežil. Vudcové národu ve-
dí to, ale bojí se a jsou bezmo-
cní.

Národy mají v jistých obo-
rech pracovati spolecne, címž
útok na depresi sveta by zahá-
jen býti mel.

Recník odporucoval dohodu
Anglo-Americkou, jako základ
nu pro spolupusobení národu.
Vudcím duchum národu mají
dány býti dodatecné moci.

Na jednom bodu prednášky
Lewis rekl: “Dríve války po-
mohly vítezum,” ale “dnes ne-
ní pochyby, že válka znací
zhoubu civilisace.”

o

Výstraha.
iSoudce Stanton pohrozil 22

letému Garnethu L. Couch z
Maldeis ulice výpraskem, ne-
bude-li se srovnávati s manžel-
kou svojí. Udán byl, že tloukl
manželku a kopal do ní, když
opilým byl. Couch oženil se s
ní, když byla 16 roku stará.
Mají dve dítky.

Bývalý velkoporotce, John
W ischhusen uznán byl vinným
z nepodporování manželky své
a odsouzen ku placení jí výživ-
né, týdne $3. Oddáni byli pred
23 roky. Rozešli se pred ro-
kem. Žalovaný vymlouval se,
že po tri roky byl bez zamest-
nání. Soudce usoudil, že toto
jej nezbavuje povinnosti plati-
ti své manželce výživné.

¦ o

Hlídac zemrel ve skladišti.
Frank Lang, 541etý z McEl-

derry ulice, zemrel náhle ve
skladišti nábytku na Ostend a
Howard ulicích.
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Bauernschmidt zemrel.
Frederick Bauernschmidt,

jenž místním nemocnicím roz-
dal $2,600.000 vedle jiných
skutku dobrocinnosti cas od
casu prokázaných verejnosti,
bývalý sládek, zemrel ve stre-
du ve svém dome, 4405 Green-
way, kde ležel nemocný od le-
dna.

V Union Memoriál nemocni-
ci založil fond $600.000 na
konstrukci prístavby ku nemo-
cnici, aby temto osobám mé-
ne pozemskými statky obdare-
ným tam lékarská pomoc po-
skytována býti mohla.

o

Automobily.
šedesátiletý Louis M. Crom-

well z Ellamount avenue, byl
težce zranen automobilem pri
precházení Wilkens avenue.
Byla mu rozražena lebka. Au-
tomobil rídil 191etý Althea A.
Kessler z Relay.

Prostý voják, Francis M.
Finks, podlehl zranení v nemo-
cnici v Edgewood arsenále.
Pred týdnem v automobilové
nehode byla mu rozražena leb-
ka. Finks byl rodákem z Grand
Rapids, Ohio. Byl smrtelne
zranen, když se tremi jinými
vojáky jel po silnici, automobil
klouži a trikráte se prekotil. Z
ostatních nebyl nikdo zranen.

Automobilem zranen byl
v nedeli policejní strážník,
Herbert Glover. Preraženo by-
lo mu koleno a lebka potluce-
na. Automobil rídil 221etý
Peter Jakobitis.

Glover stál se svým automo-
bilem na západní strane Caton
avenue. Jakobitis jedoucí po

ulici, vrazil do jiného automo-
bilu. Od tohoto automobil Ja-
kobitise se odrazil a vrazil do
policisty.

Ve srážce dvou automo-
bilu v Glenburnie zabit byl v
nedeli Thomas B. Nelson z An-
ne Arundel okresu a poraneni
trí: 211etý William D. Frankel,
Frank Leimkuhler a matka je-
ho. Oba automobily, Leimku-
hlera a Frankela, roztríšteny
byly. Frankeluv automobil za-
pálen byl.

Devatenáctiletý George
H. Davis z Reisterstown v au-
tomobilové nehode zranen byl
na klícní kosti, jež mu prera-
žena byla a lebka rozbita. Au-
tomobil Davisuv uklouzl na vlh
ké silnici v Garrison, Md., a
vrazil do busu za ním jedoucí-
ho.

V uplynulém týdnu odna-
ty byly license 16 automobilis-
tum a osmi, jedním z nich je
Joseph Houdek z Glenburnie,
suspendovány na dobu jedno-
ho týdne, hlavne pro neopatr-
nou jízdu.

Na pokutách zaplatili $5,-
204. Devíti odnaty byly lícen-
se pro rízení automobilu, když
opilými byli.

Státní policejní strážník,
lima D. Hubard zabit byl,když
motorcykl jeho narazil na gu-
mové koly z trucku. S ním je-
doucí policista, Albert Ander-
son, byl zranen. Hubbardovi
rozbita byla lebka. Ve služ-
bách státní policie byl po dva
roky. Neštestí událo se na
Washington Boulevard asi 50
mil od Laurel stanice.

Policejní sergeant, Ellsworth
D. Dryden, byl težce zranen
ve srážce s pekarským truc-
kem v Mount Rainer, Md.,
když provázel governéra Rit-
chie na jeho zpátecní ceste z
inaugurace presidena. Gover-
nér zustal se zraneným až am-
bulancí odvezen byl do nemoc-
nice. Ku nehode došlo, když
pruvod governéruv prejíždel
križovatku proti stojícímu ru-
dému svetlu. Svedek, nácelník
policie, Plumer, udal, že jedou-
cími dáváno bylo znamení.

o
Po boji.

Na chodníku pred domem
ve 2500 blocku Edmondson a-
venue nalezen byl v pátek muž
v bezvedomí ležící a jiný v po-
dobném stavu ve sklepe domu.
První poschodí domu bylo v
neporádku.

Sousedé vypráveli, že pred
tím nežli nalezeni byli, vychá-
zel z domu zpev, po tom hlasi-
té mluvení, na konec trískání
nádobí.

Ve sklepe domu nalezený Di-
mitri Dašek leží v nemocnici s
rozbitou lebkou, z chodníku
zvednutý, James S. Foster, se-
dí zavren za mrížemi.

o

Cínská armáda na úteku.
Japonské vojsko zmocnilo

se Jehol provincie, cínské voj-
sko dalo se na útek smerem ku
hlavnímu mestu Cíny, Peiping.
Japonci prozatím slibují, že
nepotáhnou na Peiping. Na sli-
by tyto mnoho se nesmí dáti.
Sliby podobnými Japonsko ba-
lamutilo národy sveta neverící
jeden druhému.

*???????????????????????????????????????????????????
? 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

CHRISTMAS CLUB :

? I

? ~i j

J Zpusob, který vám pripraví veselé Vánoce, neb budete $

? bez starosti kde vžiti penez na ruzné potreby Vánocní.

i BALTIMORE f
! OOMMEROIAL i
| BANK |
? Clen spolecné záložní soustavy X
?
? Severo-východní odbocka X

MONUMENT a COLLINGTON AVENUE Xx ?
????????????????????????????????????????????????????

203 policisté zraneni ve službe.
Z policejního personálu cí-

tajícího 1,898 mužu, v minu-
lém roce 203 policisté zraneni
byli behem služby své. Sedm
z nich léceno bylo ze strelných
ran, 3 z bodnutí, 20 zlomeny
byly nohy anebo ruce, 47 roz-
bity kotníky.

Z. nemocí nejvíce chripka
stíhala strážníky. Celkem tou-
to v roce onemocnelo 437 mu-
žu.

o
Kule zastavila automobil.

Zlodej utekl.
Zlodej automobil nechal o-

puštený na silnici v nedeli za-
tím co v houští podél silnice v
Sudbrook Park utekl pred stí-'
hájícím jej státním policistou.
Zlodej ukradl automobil Ri-
chardu M. Horsey, který jej ne
chal státi pred svým domem.
Policii v Pikesville krádež o-
známena byla. Policista, Ed-
ward Chew, vyslaný ku hledá-
ní ukradeného automobilu, po-
dle popisu sousedu Horseyho
dopadl zlodeje v automobilu
prchajícího. Strelil. Kule za-
ryla se do gumy kola. Zlodej
vyskocil a zmizel v kroví.

o
Pujcka práce.

Malypetrova vláda, která
nastoupila s velikým pracov-
ním plánem, byla v posledních
týdnech zaneprázdnena roz-
poctovými pracemi, zejména
cinností ve prospech zajištení
hospodárské rovnováhy. Ten-
to domnelý stav zmírneného
pracovního tempa potrvá ješte
nejakou dobu, až do vyrízení
státního rozpoctu v senátu.
Jednáno o nové úprave celního
sazebníku, ale do popredí prij-
de také otázka nižších cen li-

hli. Návrh investicní pujcky
má býti predložen parlamen-
tu asi do 14 dnu. cinnost
vlády není však zdržována je-
nom úcastenstvím jednotlivých
clenu vlády na rozpoctových
pracích v zákonodárných sbo-
rech, nýbrž i jinými okolnost-
mi. Nekterí predstavitelé ná-
rodních demokratu snaží se
prý cinit nesnáze zejména v
príprave hospodárských a fi-
nancních opatrení. To prý
budí nejvíce rozmrzelosti u roz
hodujících cinitelu agrárních.
Ti prý jsou ochotni dát jasne
národním demokratum na sro-
zumenou, že se nebude trpet,
aby tato strana, která dovede
nejméne kladne pracovat, ruši-
la vládní práce a koalicní sou-
držnost.

o
Zachránce delníku zasypán

v lomu.
V Malé štáhle u Rýmarova

na severní Morave má starosta
bridlicový lom. Pronajal jej
stavebnímu podnikateli Josefu
Berntovi z Krnova. Pracují v
nem tri delníci s predákem A-
loisem Kašparem, velmi svedo-
mitým a zkušeným pracovní-
kem. V techto dnech pracova-
li všichni tri delníci i s predá-
kem ve štole asi 3 metry dlou-
hé. Kašpar náhle zaslechl po-
dezrelý praskot a vyslovil oba-
vu, že v lomu hrozí zrícení.
Narídil delníkum, aby se ihned
dali na útek a sám pospíchal
za nimi. V tom se srítila asi 20
metru vysoká bridlicová stena,
nekolik metru silná. Všem
trem delníkum se ješte podari-
lo uniknouti, ale Kašpar byl
zasypán ve štole. Patrne byl
zríceným kamením usmrcen
na míste. Bridlice byla patrne
porušena mrazy a uvolnila se,
když nastalo teplejší pocasí.

o
“Modrá loterie” podoba ameri-

cké “policy”v CSR.

Na ceském severu, hlavne v
okolí Teplic a Duchova se roz-
šírila t. zv. “modrá loterie.”
Bezpecnostní úrady proti ní o-
stre bojují nejen proto, že je to
podnik nedovolený, ale také že
je zarízený na tahání penez z
kapes duverivých lidí, o které
se delí podvodníci. Tem se
darí pri tom dobre, protože
hloupost,která ješte nevymize-
la. Lidé v težkých dobách se
domnívají, že je potká štestí
tím, že budou sázet peníze do
tajných “lotynek”. Ponevadž
sázky jsou pomerne prístupné,
lotynka se šírí jako nakažlivá
choroba. Skoro v každé obci
je již osoba, která jest povere-
na vybíráním sázek, prípadne
a to jen velmi zrídka vypláce-
ním výher. Celá rada lidí žije
velmi lehce z duveživosti neu-
vedomelých, kterí takto pod-
porují darebáky. Cetnictvo
všemi silami se snaží tento ne-
švar vymýtiti. Je to práce vel-
mi težká, protože hráci sami v
obave pred trestem mlcí, i
když poznají, že byli podvede-
ni. Byli zatceni tri “výbercí”
lotynky. Ve vazbe okresního
soudu se nachází již více lidí,
kterí se ocitli v rozporu se zá-
kony tím, že pomáhali chudá-
ky okrádati v “modré loterii”.
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Ceske A°- Demokra tickeho vudce duševního,

ciny Jeho necht jsou vzorem príštím pokolením a Je-
mu budiž pamet nehynoucí.

“Odešel clovek se zlatým srdcem,
a pri té zpráve mnohý zaplakal

’

a byl zdrcen, vždyt ho znal každý
od more k mori, kde jenom naší
ceskou recí se hovorí.
Pamatoval na vše co ceské bylo,
vždyt je to dost, co nám tu po nem zbylo.
Památka at nám vždy po nem zárí
kterou duch casu lehce nezmarí.

Ve tklivou vzpomínku na zenulého venuje:
První Ceský Dámský Demokratický Klub 7. wardy

S3B N. CHESTER STREET

NEW THEATRE
210 W. LEXINGTON ST.

Nyní predstavuje:
“SAILOR*S LUCK”

with
JAMES DUNN & SALLY EILERS

KEITH S
“

PARK AVENUE & LEXINGTON ST.
Vstupné 25c až do 12.30. Dítky vždy 15c

Nyní predstavuje:
The Biggest Thrill in a Hundred Years!

You Be the Detective! See if you can solve the
“CRIME OF THE CENTURY”

with
STUART ERWIN FRANCES DEE
JEAN HERSHOLT WYNNE GIBSON

Zastrelil manželku, deti a
pak sebe.

301etý Josef Bahnel v Srde-
nicích u Príbora byl bez za-
mestnání. Pred rokem prona-
jal jeho švagr, Karel Schramm
z Butovic v Srdenicích nove
zarízený obchod, který vedla
Bahnelova manželka. Obcho-
dy šly napred velmi pekne, ale
pozdeji zjistil Schramm neja-
ké neporádky a pohrozil Bah-
nelovi výpovedí, která skutec-
ne prišla. Když výpoved
Bahnel dostal, prohlásil, že
švagrovi ukáže, co dovede,
že na neho bude celý ži-<
vot pomatovat. Predvcírem
odpoledne byl Bahnel u souse-
da, kde drali perí. O 11. hod.
vecer odešel s manželkou do-
mu. Cestou se stavili v hospo-
de, kde Bahnel vypil jedno pi-
vo a manželka likér. Potom
odešli se sousedem domu.
Bahnel prosil cestou souseda,
aby ho nebudil, že bude spát
do 10 hodin. Také skutecne
prijel do Srdenic Bahneluv
švagr Schramm, ale nemohl
se do bytu dostat. Proto požá-
dal souseda a oba dvere od
bytu vypácili. Tu se obema
naskytl príšerný pohled. Man-
želka Bahnelova Marie ležela
v posteli mrtva s prostrelenou
hlavou. Vedle ní ležela její
21etá dceruška Erika a na dru-
hé posteli 41etá dcerka Gertru-
da. Obe byly mrtvé. Mely
prostrelené spánky. Na zemi
u postele ležel jejich otec,
rovnež s prostrelenou hlavou.
Jak se zjistilo, Bahnel zastrelil
nejprve manželku, pak obe
deti a sám se zastrelil z bubín-
kového revolveru, který ležel
pohozený na zemi, posled.
Prípad vzbudil v celém okolí
znacné vzrušení.

o

Údel výmenkáre.
Žena zámožného rolníka

Marie Kadlecová zatcena ve
Zborove pro duvodné podezre-
ní z nedokonané úkladné vraž-
dy. Chtela se arsenem zbavit
výmenkáre Fran. Charváta,
starického otce svého muže.
Staroušek byl pred mesícem
privezen do ceskobudejovické
nemocnice v bezvedomí a v sil-
ných krecích. Bylo jisté, že
jde o otravu a bylo málo nade-

je na zachránení jeho života.
Když starec nabyl vedomí, re-
kl, že dostal krece po napití se
mléka. Podarilo se ješte zby-
tek mléka z nehož pil zabavit
a bylo , zjišteno, že v nem byl
arsen. Starecek, který se stále
potácel mezi životem a smrtí,
nechtel vypovídat. V mléku
bylo tolik arsénu, že kdyby je
byl starec vypil najednou, jako
jindy ciníval, byla by jeho
smrt nastala velmi rychle.
Když se konecne nyní podarilo
starého výmenkáre zachránit,
rekl, že se ho jiste chtela sna-
cha zbavit, aby ho nemusela
živit. casto prý vycítala, že
spotrebuje mnoho jídla, špat-
ne s ním zacházela a bez hád-
ky prý na neho nepromluvila.
Cetníci vyslýchali svedky á
selku zatkli. Ze statku- ji od
soudní vazby.

o
Pražské rozvody.

V poslední dobe mají praž-
ské rozvodové senáty hodne
práce. Nekteré žaloby v roz-
vodových sporech vynikají
zvláštností duvodu, které se v
nich uvádejí. Tak známý to-
várník K. žaluje o rozvod z
duvodu, že jeho žena nebylá
osm dní doma. Protinámitku
své choti, že sám na tu dobu si
opatril milenku, odmítá jako
nerozhodující, nebot neníli že-
na osm dní doma, smí si prý
manžel opatriti náhradu. V ji-
né žalobe ženy advokáta R.,
milovnice biografu, je udán za
duvod, že manžel nejevil zá-
jem o film a odmítl choditi se
ženou do biografu.

o
Explosí láhve s vínem zabita.

Horník Jindrich Przegorz v
Albrechticích na Tešínsku ztra
til ženu naprosto neocekáva-
ným zpusobem. Dostal pred
casem od kamaráda láhev ví-
na a schoval ji ve sklepe pro
nekterou slavnejší príležitost.
Meli výrocí snatku. Horník
tedy prinesl uschovanou lá-
hev ze studeného sklepa, aby
ji spolecne se ženou vypili. V
teplé svetnici uzátkovaná lá-
hev náhle vybuchla. Przegor-
zová se náhlým výbuchem tak
ulekla, že ji ranila mrtvice.
Rychle byla odvezena do ne-
mocnice, ale cestou zemrela.


