
Casopis |
venovany zajmum |

g Cechu Americkych |

| Vychazi kazdy patek

ROCNÍK (VOL.) XXV. CÍSLO 36

The oldest
g Bohemian Newspaper g

published

| South of New York fj
| Best Advertising Medium

BEŽNÉ CÍSLO (NO.) 1286

Prodej ve 565 prípadech
zastaven.

Od pocátku své cinnosti, 24.
cervence, Home Owner’s Loan
korporace v Marylandu zasta-
vila 565 prípadu nuceného pro
deje domu jejich majitelum.
Majetek tento cenen jest na
$1,755.464.

Prodeje zastaveny byly po-
skytnutím pujcek.

o

Sekerou na prepadenou.
Jennie Pettie prepadena by-

la v pondelí ve svém dome, c.
1112 N. Broadway cernochem,
který tloukl jí sekerou a pak
utekl s $lO, které nalezl v její
penežence.

Prepadená poranena byla
cernochem na hlave. Dle vše-
ho dostal se do dvorku skle-
pem a z tohoto vyvrátil dvére
kuchyne. Prepadená nalezena
byla ležící na podlaze kuchy-
ne.

o

Automobily.
Phyliss Ashenbeck, ošetro-

vatelka nemocných v Johns
Hopkins nemocnici stržena by-
la pri precházení Monument u-
lice u Broadway automobilem
a težce zranena. Byla jí pre-
ražena noha, rameno a snad
rozražena lebka.

Automobil rídil prostý voják
baterie D z Fort Hoyle, Fred
P. Lockcuff.

Podle vyšetrení policie Lock
cuff jedoucí po Monument uli-
ci zahnul prudce automobilem,
aby se vyhnul srážce s taxica-
bem jedoucím po Broadway.
Ošetrovatelka jdoucí v sobotu
z práce sražena byla pri sráž-
ce automobilu a taxicabu,.

Delestro Maicco, ridic au-
tomobilu, jenž vrazil v sobotu
do telefonního sloupu a preko-
til se s tímto, držán jest policií
v Essex pod zárukou $2.000.

Obetí nehody byla Hannah
Bennett a její dcera Hannah z
E. Lombard ulice. Maiocco a
syn Bennettové poraneni byli.
Synu jejímu 9 roku starému,
rozražena byla lebka, preraže-
no rameno a jinak ješte pora-
nen. Hannah zemrela na ces-
te do nemocnice, matka její
skonala za krátko po priveze-
ní do Johns Hopkins nemocni-
ce. Nehoda udála se na Phila-
delphia road u Rosedale.

Automobil ukraden byl v
sobotu na závodišti v Havre de
Grace. Nežli majitel zvedel,
že automobil mu ukraden byl
tento již se srazil v Baltimore
s jiným automobilem na Lafa-
yette avenue a Eutaw Place.
Automobil ukradl cernoch Wil
liam Thomas z Mosher ulice,
zatím co majitel tohoto, Alan
T. Clarke z Clarkesville sledo-
val konské dostihy.

Pri srážce s automobilem
druhým, cernoch vyskocil z u-
kradeného automobilu a dal se
na útek, na nemž chycen byl
policistou a uveznen.

Devatenáct osob porane-
no bylo, když v nedeli bus
sklouzl se silnice u Stony
Creek a vrazil do stromu. Sku-
pina 27 osob z východní cásti
mesta vracela se busem spolec-
nosti elektrických kár z pikni-
ku na Tar Point na Stony rece.
Bus sklouzl, když protijedoucí
automobil prinutil jej na stra-
nu. Osoby v nem sedící vrže-
ny byly proti sedadlum a mezi
tyto.

John G. Miller, 561etý
zabit byl na White avenue a
Belair road elektrickou poulic-
ní károu kolem 8. hodiny v ne-
deli v noci, když precházel ce-
stu.

Ve srážce na Reisterstown
road u Mount Hope lané pora-
neny byly ve srážce automobi-
lu ctyri osoby.

Mildred L. Huff, 41etá,
zabita byla truckem na Belair
road v pondelí ráno v blízkosti
domu rodicu, c. 6522 Rose-
mont avenue. Truck rídil Fr.
J. Bauman. Jedno kolo preje-
lo dítko.

Pauline Kubel z Jackson
Place, jež jela v automobilu
George Pupis, poranena byla v
pondelí, když automobil nara-
zil na ochranný sloup na rohu
Broadway a Gough ulice. Pu-
pis zatcen byl, že automobil
rídil jsa napilý.
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Maryland mezi zdlouhavými.
Administrace verejných pra-

cí ve Washingtonu, pohrozila,
že zastaví další prídely na ve-
rejné práce tem státum, které
dostaly schválení i peníze na
jich verejné projekty, ale ne-
pocaly dosud s prací.
Administrátor verejných pod-
nící Ickes prohlásil, že vyzval
právního rádce své úradovny
za radu, zda-li takové prídely
mohou podobným liknavým
státum býti odebrány. Mezi
temito jsou v první rade státy:
Alabama, Kalifornia, Connec-
ticut, Florida, Illinois, Indiana,
Kentucky, Maryland, Missis-
sippi, New Jersey, Oklahoma,
Pennsylvania a Tennessee.

Tajemník Ickes uvažuje, že
venuje pozornost pri príštích
žádostech o prídely na verej-
né práce jedine v takových
prípadech, kde státy, které do-
staly prídely ihned pocaly s
provádením prací, tak aby ne-
zamestnaným se dostalo práce.

o

Chot presidentova osloví
Presbyteriány.

Paní Franklin D. Roosevelt,
chot presidenta Spojených Stá-
tu, osloví v pátek vecer, 13.
ríjna v Southern hotelu pres-
byterní Unii Marylandu pri u-
koncení oslavování výrocí zor-
ganisovaného Presbyterianis-
mu pred 250 roky v Marylan-
du, odkud tento rozšíril se po
celých Spojených Státech. Dál-
ším recníkem bude dr. Robert
E. Speer, generální sekretár
odboru zahranicne misie pres-
bytera! církve a dr. Ernest
Thompson, moderátor Presby-
terní církve.

Ve stredu tohoto týdne ko-
nána první vzpomínka posta-
vení peti presbyterních koste-
lu na Eastern Shore skotským
kazatelem, Francis Makemie.
Rev. Makemie byl prvním du-
chovním úredne presbyteri u-
stanoveným prijíti do Ameriky
s právem zakládati církve v
Nové Vlasti.

Na Eastern Shore prijel ro-
ku 1683 a zorganisoval tri kon-
gregace v Rehoboth, Snow Hill
a tretí u Manokin reky, kde
nyní stojí mesto. Všechny tri
stále existují. K tem pridány
pak kostely v Pocomoke City a
Wicomico.

Ve stredu presbyteriané na-
vštívili památná místa tato.

o

Sir Herbert Samuel na Johns
Hopkins.

Sir Herbert Samuel, jenž po
dvakráte byl sekretárem An-
glického státu na domácí zále-
žitosti, recniti bude v nastáva-
jícím týdnu na Johns Hopkins
universite v Latrobe Halí. Pred
metem bude: “Vytrvá demo-
kracie?”

Sir Herbert byl prvním ži-
dem, který v Anglii zastával ú-
rad sekretáre. Stár je 63 roku.

o
Z domácností.

Behem posledních 9 mesícu
3,292 prípadu domácích obtíží
vyjednáváno bylo v odboru
Domestic Relations v úradovne
státního návladního.

21 manželu bylo potrestáno
vezením pro nepodporování a-
nebo útek od manželky. Do-
hodnutí mezi rozvadenými do-
cíleno bylo 314. V mnohých
prípadech uznáno, že udání ne
mela žádného základu a po-
dobne.

o-
Hasici ohroženi.

Dvojím alarmem svoláni by-
li v úterý hasici ku bednárské-
mu závodu ve 1200 blocku S.
Sharp ulice, jenž chytil se.

Nežli hasici 9 kumpanií, dve
truckové kumpanie a chemic-
ká sjeli se, ohen znacne sesílen
byl. Kour stal se tak hustým,
že hasici museli pred ním hle-
dati ochrany. Boj jejich proti
ohni trval po dve hodiny. Ne-
kolik sudu s olejem vybuchlo.

¦ o

Rozhodnutí baseballové hry.

Pri dohodování se dvou cer-
nošských sportu v nedeli odpo-
ledne behem hry baseballu,
Edwardu Keene, 23 roky sta-
rému preražena ruka, rameno,
rozražena hlava a ucho natr-
ženo druhým cernochem, Wal-
terem Blackwell na hríšti na

1 Carey ulici u Ramsay.
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Místni Zprávy
Z krajanských kruhu.

V nedeli byli spojeni
svazkem manželským: Dr.
Louis F. Klimeš a slecna Emily
Lapácek. Za svedky byli p.
Adolf Klimeš, bratr ženicha a
slc. Louise Lapácek, sestra ne-
vesty. Novomanželé jeli na
svatební cestu do Chicaga a
po návratu budou bydleti na
rohu Monument a Glover ul.,
kde p. doktor otevre svojí ú-
radovnu od 16. ríjna. Mnoho
štestí!

Na Holý Cross hrbitove
pohrben byl 2. ríjna p. Frank
Šoustek, manžel Anny šoustek,
c. 1518 Cypress ulice, jenž po
dvouleté jaterní nemoci této
podlehl ve stárí 52 roku v
Johns Hopkins nemocnici. Ze-
snulý narozen byl ve Stupno,
Cechy, odkud pred 26 roky se
pristehoval do Ameriky. Zane-
chává zde vedle truchlící man-
želky dítky: James, Frank,
Charles, Mary, Týnna. Nále-
žel ku spolku Kalur A. Pulaski
odbor c. 609. Pohrební obrady
vykonal Rev. Paul J. Sandalgi.

Pohreb vypravila firma Au-
gust Pašek.

Na oslavu svátku sv. Vá-
clava a 15ti-letého trvání Ces-
koslovenské Republiky sehráli
Ochotníci osady sv. Václavské
divadlo názvem “Už jsou ta-
dy” neb “ceskoslovenské Sbra-
trení”, které upravil vlp. B.
Mateju z New Yorku. Ochot-
níci nemohli volit nic lepšího.
Hra tato se vžila do pameti o-
becenstva, které neskrblilo po-
chvalou nad provedením. Sin
sv. Václavská na Collington a-
venue byla dostaveníckem mla
dých i starých, kterí se potešili
výkony Ochotníku. Všichni
hráli se zápalem aby ukázali
nejen své umení ale i uspokoji-
li posluchace, za cež si zaslou-
ží úplného uznání pracujíce
ve prospech kostela a celé osa-
dy. Návšteva byla dobrá ale
byla by ješte vetší nebýt dešte,
který ji cástecne pokazil. Ti,
kterí se dostavili, odcházeli ve
veselé nálade ku svým domo-
vum. Zpravodaj.

Príští nedeli, dne 8. ríjna
pristoupí spolecne ku sv. prijí-
mání spolek Nejsvetejšího
Jména pri mši svaté o pul osmé
jenž obetuji na úmysl neza-
mestnaných a na pocest vldp.
Martina Oktavce, duchovního
správce Osady sv. Václavské.
Predcházeti bude pruvod od
Katolické budovy do chrámu
Páne a pak v úterý vecer, 10.
ríjna bude velká spolecná schu
ze, Bull Roast a Card Party v
Basementu Katolické školy.

Z Osady.
o

Ze zdravotního odboru.
V uplynulém týdnu zemrelo

189 osob v Baltimore. V poc-
tu tomto zahrnuto devet osud-
ných nehod, dve sebevraždy a
jedno zabití.

Dítek v týdnu se narodilo
306.

Detské paralyse podlehlo v
týdnu jedno dítko ve východní
cásti mesta a jedno na obáva-
nou tuto nemoc se roznemohlo.
Minulý mesíc hlášeny byly tri
prípady nemoci této.

o

Snížení služných státních
zrízencu.

Pocínaje pondelkem služné
4.000 státních zrízencu sníže-
no bylo od 10 do 15 procent,
jak narízeno, aby státní rozpo-
cet pro roky 1934-1935 urov-
nán býti mohl. Služné sníže-
no všem bez rozdílu krome
tech, jimž služné ustanováno
zákonem státu.

o

71 V2 centu z danové sazby na
dluhy.

Úroky mesta na dluhy státi
budou v budoucím roce poplat-
níky $7,497.936 cili 71 Vk cen-
tu na zdanovací bási.

Dluhy mesta Baltimore 31.
srpna obnášely $198,856.479.-
50. Rozpocet na budoucí rok
hrozí býti nejvetším.

Drahé volby.
Volební úcet, jež mesto pla-

titi musí v budoucím roce, po-
platníky státi bude skorém
$400,000 cili ctyri centy na
zdanovací sazbe.

Úcet tento znacne snížen by
býti mohl, kdyby pri volbách
užito býti mohlo strojku, ja-
kých již nekolik mesto má po
dosti dlouhou dobu,a jež mesta
pány presvedciti již mohly, že
jimi znacne volební vydání sní-
ženo. Tak ciní New York, po
nem Filadelfie a jiná mesta U-
nie.

Dálším bodem je registrace
volicu, jež státi bude poplatní-
ky v budoucím roce $151,480.
Jiné státy již dobre ví, že vý-
hodnou stála registrace, systém
to, jíž volic není trýrán, aby
docházel do volební místnosti
“slušne” se hlásiti, by jeho
jméno zustalo na volební listi-
ne. Ovšem, knihy musely by
rádné kontrole podrobeny bý-
jti, aby chráneny byly proti
cachrum. Tomu nebylo by tak
težko predejiti.

——o

Snížení zdanovací base v Bal-
timorském okresu.

Presvedcení, že zdanovací
base pro Baltimore okres sní-
žena bude na budoucí rok, vy-

sloveno bylo presidentem o-
kresních komisaru, Clarkem.
Všechnem departmentum narí-
zeno snížení rozpoctu na bu-
doucí rok pokud toto by neu-
škodilo výkonnosti.

Clark vyslovil nadeji, že po-
platníci daní snažící se v tomto
týdnu o snížení svých daní ne-
prekazí snížení zdanovací ba-
se.

Konstrukce trí nových škol-
ních budov plánována jest ná-
kladem asi $230,000. školní
budovy postaveny býai mají v
Catonsville, Knobel a Randalls
towm.

Jednou z hlavních položek v
rozpoctu bude volební vydání.

o

Governér Ritchie na 10 denní
odpocinek.

Governér Ritchie odejel ná
desítidenní prázdniny do Hot
Springs ve Virginii, kam v so-
botu prijede 87 roku starý rád-
ce Baltimorských demokratu,
Frank A. Furst, president A-
rundel korporace. Furst zu-
stane tam po nekolik týdnu.
Governér vrátí se pred státní
konvencí, jež ratifikovati bude
21. dodatek (odvolání prohibi-
ce). Governéru lékari porucen
byl odpocinek pred nejakou
dobou, když stižen byl krváce-
ním z nosu behem své návšte-
vy v dome státního kontrolora,
Gordy, a Oceán City. Brzy na
to governér strávil týdenní od-
pocinek na státní lodi “Du
Pont”. Odpocinek zkrátil, aby
se zúcastnil kampane pro vol-
bu na odvolání prohibice, jež
konána byla 12. zárí.

Bandita si mnoho nepomohl.
Obchod Roberta E. Bailey,

ridice taxicabu v pondelí ne-
byl valným. Ale tím se netrá-
pil, když uvážil, co se stalo mu
od rohu Guilford a North ave-
nue, kde do taxicabu vsedl si
slušne odený asi 35 roku starý
pán, až do 500 blocku N. Gay
ulice, kde místo vystoupení,
slušne odený pán vytáhl revol-
ver a namíril ten na Bailey s
rozkazem: “Peníze”. Ridic se
šacoval až z kapsy vytáhl celé
své jmení, 55 centu. “To vše,
co mám”, povzdychl odevzdá-
vaje centy banditovi. Tento
pohlédl na 55 centu a ridice ai
vrátil tyto se slovy: “Well, po-
trebujete asi tyto peníze více
nežli já. Jedte dále.”

Na rohu Eutaw a Fayette u-
lic vyskocil a zmizel bez zapla
cení jízdného.

o
Dvakráte rozvedena od téhož

manžela.
Margaret C. Moxley z West-

minster, Md., v úterý obdržela
rozvod ve zdejším cirkuitním
soudu od svého manžela, Wal-
tera H. Moxley. Udala, že by-
la s ním sezdána v listopadu
1920. V prosinci 1922 rozve-
deni byli. Podruhé se za sebe
vzali 8. prosince 1923, roku
1927 opet se rozešli.

Po dvojím pokusu prý již má
dosti, prohlásila rozvedená.

Méne pšenice v Anne Arundel
bude zaseto.

Sedmnáct pestitelu pšenice
v Anne Arundel okresu pode-
psalo dohodu s administrací
farmárského vyrovnávání, kte-
rouž se zavazují osévati’ své
pozemky pšenicí v menším roz
sáhu. Tito vlastní 380 akru a
rocne vypestují kolem 5.700
bušlu pšenice. Podle dohody
budou pestovati asi o 855 bu-
šlu méne.

o
Zázracná žena zmizela se sl 6.

Policie se shání po zázracné
žene, jež ve stredu navštívila
dum Elizabeth Wladorek ve

blocku S. Wolfe ulice a
sverila jí hruznostrašné tajem-
ství, že ji nekdo uhranul. Wla-
dorková zprvu nechtela veriti.
Cizinka dala si primést sklenici
vody. “Jestli se tato voda zme-
ní v krev, bude dukazem, že
vás nekdo uhranul,” zázracná
naléhala. Dala šátek na skle-
nici, nekolikráte touto zatrepa-
la, šátek odnala a dukaz hoto-
vý. Zázracná vylila krev.

Poucila ustrašenou Wlador-
kovou, že uhranutí zmoženo
nemuže býti leda jí dáním po-
krývky ze stolu a nekolika kou
sku odevu. Svinula toto a pak
vyslýchala, kolik penez má.
Wladorek se dušovala, že žád-
né nemá. “Ano máte”, dokazo-
vala zázracná, klesla na kole-
na a prísahala, že všechno v
hodine vrátí treba by mela tá-
hnouti se zpet. Dojatá Wlado-
rek prihnala se se sl6. Zázrac-
ná odešla. Wladorek po od-
chodu a ulehcení si od sl 6 šla
ku “sinku” a nalezla tam je-
nom cástecne rozpuštenou cer-
venou pilulku.

Podobnými kšefty vylá-
kal na Anne Kirsch podvodník
“hladový a bez penez” $2,000.
V pytli mel démanty v cene od
sedmi do osmi tisíc. Vše hotov
byl prodati Kirschové za dva
tisíce. Kirschová ve 200 bloc-
ku Brookfield avenue bydlící
vyzvedla si $2,000 z banky a
dala je za drahocenné déman-
ty “zkušenému zlatníku”.
Když s démanty se domu vrá-
tila, shledala, že byla podve-
dena.

Podezrelý prípad bude
vyšetren.

V presvedcení, že Frederick
Schlim, 351etý bývalý hrác
baseballu, snad zemrel na spa-
vou nemoc v St. Agnes nemoc-
nici v úterý, lékari provedou
autopsi na mrtvole, aby prí-
pad zjišten byl. Poznatky ne-
budou známy do 10 dní.

Hrával baseball v Baltimore
okresu.

o

Hrác footballu težce zranen.
Albert Kamasinski, 16 roku

starý ze St. Mary’s industrial-
ní školy, težce zranen byl v
nedeli pri hre footballu, když
sražen byl jinými k zemi. U-
trpel otres mozku.

26 roku starému Pierre
Kleff pri hre footballu v nede-
li preražena byla levá noha na
hríšti na Grimnts Field.

o
Na želízkách s preraženou ru-

kou do nemocnice.
Projíždející se na ocelových

želízkách, 131etý Charles Ross,
padl a zlomil si pravou ruku.
Z Franklintown road u Ellicott
Driveway jel na kolíckách do
Baltimore General nemocnice,
kde zlomená ruka mu sprave-
na. Po správe odejel domu o-
pet na kolíckách.

o

Ctrnáct krádeží jim na vroub
položeno.

V Towson uvezneni byli trí,
jimž za vinu se klade, že spá-
chali 14 krádeží v Baltimore
okresu. Zatceni byli: 201etý
George Wilson z Glyndon, 20
letý Frank Harmon z Owings
Mills a 191etý Walter Bowers
z Owings Mills.

o
Mrtvoly dvou cernochu

v prístavu.
Policejním clunem vyloveny

byly v úterý dve mrtvoly cer-
nochu. Jedna nalezena u East
Falls avenue a druhá u konce
Ann ulice. Jeden zjišten jako
Joseph R. Banks. Druhá mr-
tvola nezjištena.

.

BALTIMORE, MD., (V PÁTEK) FRIDAY, 6. RÍJNA (OCTOBER) 1933

Báta plánuje obuvnickou to-
várnu ve státu.

Batovy podniky z Ceskoslo-
venska zamýšlí postaviti továr-
nu na obuv nedaleko Baltimore

Spolecnost’ zajistila si náro-
ky na 900 akru pozemku na
Bush rece v Belcamp u Aber-
deen. Plány prý již a odhady
vypracovány byly jí ruznými
kontraktory Blaltimorskými,
kterí prý zavázáni jsou ku ml-
cení.

V. Karfík, americký zástup-
ce Bátových zájmu, praví, že
rozhodnutí ucineno bude be-
hem desíti dní zda se stavbou
má ihned pocato býti. Karfík,
sídlící v New Yorku, odeprel
poskytnouti jakékoliv infor-
mace. Továrna zabývala by se
výrobou obuvi a kožených
predmetu.

Bátovy podniky, nejvetší své-
ho druhu v Evrope a jedny
nejvetších sveta,po nekolik ro-
ku užily ku svým zásilkám
Baltimorský prístav.

Zakladatel podniku, Tomáš
Báta, známý jako Henry Ford
Ceskoslovenska, vyšinul se z
postavení obycejniého obuvní-
ka zavedením výrobu obuvi
podle amerického hromadné-
ho systému. Ve veku 18 roku
mel již dílnu s 50 pomocníky.
Roku 1904 studoval industrii v
Nemecku, vystavel první továr
nu v Rakousko-Uhersku, kde
práce rukou nahražena byla
stroji. Pak zajel do Lynn v
Massachusetts s tremi soudru-
hy ze Zlínu a otevrel tam to-
várnu. Vrátil se do Zlínu ao-
tevrel tam továrnu. Opet vrá-
til se do Lynn. Když podnik
jeho utrpel obchodní krisí, Bá-
ta zavrel továrnu v Lynn a vrá-
til se se stroji do Zlínu.

Báta, syn chudého morav-
ského príštipkáre, zabit byl 12
cervence 1932, když jel ve
vzducholodi nad svojí továr-
nou ve Zlin. Prícina nehody,
pri níž zabit byl i pilot, nikdy
plne vysvetlena nebyla. Jedna
verse praví, že nepráteli sestre
len byl, jiná, že Báta sám si
smrt zavinil, jiná, že nespoko-
jení delníci pomstili se na nem
atd. Žádná z povestí techto
potvrzena nebyla.

Jedním z posledních podni-
ku jeho byla koupe továrny v
Kalkute v Indii, kde hotoveny
býti mely kanvasové boty s gu-
movými podešvi za 30 centu
pár. Plánoval, že nalezl by
hojného odbytu mezi triceti
miliony bosonohých Indu.

o
Mestská pokladna a vládní

pomoc.

Mayor Jackson ve stredu re-
kl, že podíl mesta na vydáních
peti mestských podniku k nimž
vláda je ochotna pridati 30
procent, schválen byl admini-
strátorem verejných prací, Ha-
rold L. Ickes. Mestský podíl
na podnicích obnášeti bude 70
procent.

Ackoliv nekterí mestští úred
níci pochybovali, že toto usku-
tecneno bude býti moci bez
prodeje dálších jistin, mayor
je presvedcen, že toto možným
bude. Rekl:

“Mesto má peníze a bude-
me míti peníze, když obyvate-
lé budou pokracovati s place-
ním daní, jak to cinili v srpnu.
Na podniky tyto rozpocteno
jest $1,680.000. Pomoc vlády
obnášeti má $403.000. Ceká
se, že na podnicích techto za-
mestnáno bude sl.Oll mužu
po patnáct mesícu.

V projektu jest stavba ctyr
školních budov, opravování
cest a ulic v meste, pomoc ku
stavbe Ashburton pumpovací
stanice, pomoc ku konstrukci
dvou tanku a trí poschodová
prístavba v Mestských nemoc-
nicích pro souchotináre.

o

Pochlubil se.
John Gorsky v pokru prohrál

v nedeli na S4O. Po návratu
domu doznal manželce, že ne-
jenom prohrál peníze, ale i vy-
hozen byl od hracího stolku.
V okamžiku ovzal se z útulku
manželu v 7700 blocku Rail-
road avenue, Dundalk, po-
plach. Sousedé zavolali poli-
cisty, kterí odvedli Gorskyho a
v krátkosti na to, Gorskou a
návštevníka domu, Johna Ko-
walski z Trappe ulice. Všich-
ni zaneseni do seznamu stani-
ce pro rušení klidu.


