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Sto právníku a 50 odhadcích
pridáno štábu Home-Loan.
David Stiefel, správce Ma-

rylandské odbocky korporace
Home Owners’ Loan, oznámil,
že potrebným se ukázalo vžiti
do služby 100 dálších právní-
ku, 50 odhadcích a stenogra-
fistu, aby žádostem majitelu
domu o pujcky vyhoveno býti
mohlo.

Žadatelé o pujcky podají
své žádosti, jak obycejne, ve
svetnici 301 v poštovní budo-
ve. Dálší rízení provádeno
jest v Equitable budove, kde
korporaci vyhraženo 20 svet-
nic.

Korporace dostává denne na
padesát až šedesát žádostí o
pujcky. Prumerná pujcka je
asi $3.000.

oDo konce posledního týdne
zustalo asi 1.000 žádostí nevy-
šetrených.

Ve Spojených Státech
korporací povoleno bylo mezi
1. cervencem a 24. listopadem
12.208 pujcek na domy.

o
3.255 osobám bez prístreší

dána pomoc.

V mesíci ríjnu, jak ústrední
úradovna pro osoby bez prí-
streší udává, dána byla pomoc
3.255 osobám. Sedmdesát tri
z nich byli vystudovaní z kole-
jí, 12 z nich vystudovalo uni-
versity.

Celkem dáno bylo 48.507 jí-
del a 22.246 osobám dány no-
clehy. Z osob techto bylo 985
Baltimoranu.

o

Loterie vynesla $10.000.000
státu.

E. Lester Muler, president
mestské rady, jenž mluvil v
pondelí v demokratickém klu-
bu Henry Preller’s 26. wardy,
pocítá, že kdyby loterie ve stá-
tu byla povolena, vynesla by
státu kolem desíti milionu do-
laru.

Klubem projednána byla žá-
dost, aby zákonodárná prijala
návrh delegáta Wallace.

Muller výnos loterie odha-
duje dle výnosu loterie v Irsku.

Podivná historie i soudci
podivnou.

“Soudci, vím, že je to podiv-
ná historie. Mne samotnému
tak se zdá. Ale je to pravda
pravdoucí,” tak uvedl se soud-
ci na západní stanici, Theo-
dore Griffin, jinak Johnson,
který našel rádio na ulici.

Soudce, Bauer, podivnou hi-
storií hnut byl tak, že Griffina
zadržel pro dálší soud pod zá-
rukou $3.000 uznav, že Grif-
fin rádio ukradl firme Johnson
Brothers’ a sls vedle toho.

Griffin až do pondelí praco-
val pro firmu nežli touto z
práce propušten byl.

Krádeže.
Pri chuzi z Caton avenue do

St. Agnes nemocnice, kde chte
la navštíviti onemocnelou prí-
telkyni, Julia Scott napadena
byla a okradena o tobolku s
jedním dolarem.

Podle popsání, jež strážní-
ku udala, zatcen byl 191etý
Wiliam Snyder, když šel po
Caton avenue v dálce asi peti
blocku od nemocnice.

Grocerista, Harry Venze,
c. 522 Laurens ulice, prepaden
byl kolem pul noci ve svém ob-
chodu zlodejem a oloupen tím-
to o S2O. Zlodej ohrozil ob-
chodníka revolverem.

o
Kimball vrácen do služby.
Po uznání nevinným ze za-

vraždení své manželky, hasic,
Edward J. Kimbal, byl vrácen
zpet do hasicské služby. Pra-
cuje v dílne na Key Highway,
kde pracoval pred 12. cerv-
nem, když nalezl svoji ženu s
jiným hasicem, Clayton S. Gen
try v ložnici svého domu, cís.
128 W. Clement ulice.

Kimball svedcil, že po nale-
zení Gentry strelil manželku
“podešen byv”, když prekva-
penými na neho hozen byl nuž

Gentry dosud je suspendo-
ván z hasicské služby.

o
Zemrel náhle v úradovne

dentisty.
621etý Alonzo Dove zemrel

náhle v úradovne zubního lé-
kare, Elmera F. Corey. Trpel
hrdelním neduhem.

Subscription $2.50 per Annum. Entered at the Post Office at Baltimore. Md., as second-class mail matter under the Act of March 3rd, 1879.

stré, hubaté, Cecilie Vopicko-
vé, kapelnice šumarské bandy,
hrála opravdu mistrne a vytvo
rila roli šumarské “štrategé-

die” verne. Generála hrabete
Dunaje, starého zhýralce, je-
hož modrá krev kypela žádos-
tí pri pohledu na hezkou dív-
ku, sehrál výtecne J. R. Cihlár.
Plne uplatnil svuj pekný bari-
ton. Sok. J. Kašpara bojácný,
mekký Fab. Vopicka, primari-
us, Fr. Boudy, klarinetista Ko-
niklec a Rádkuv bombardonis-
ta Klapzuba, nahrávali s leh-
kostí a nepopsatelnou komi-
kou ostatním hercum. Notáre
Vyždímala, pána odmereného
chování sehrál žive sok. Em.
Kliment.

Výprava byla velice peclivá
jako vše co vyjde z Válových

rukou, režie Ant. Cihláre pre-
cisní, maskování J. R. Cihláre,
charakteristické, svetelné efek
ty “svetlonoše” E. ceskýho,
verne prípadné. Hudba sok.
E štetky byla plne zdarilou.

Kritik

Dram. Odbor Del. Vzdel.
Spolku “Pokrok” sehraje v ne-
deli, dne 10. prosince 1933 v
Delnickém Dome divadelní
predstavení pod názvem “Muj
mužícek nebožtícek”, fraška o
3 jednáních. Napsal B. Lun-
zer. Preložil a volne zpraco-
val R. Marík.

Následující úcinkují: V. Pí-
cek, R. Gabrielová st., B. Petr,
And. Cincibusová, W. Rysová,
Ad. Klimeš, F. Cincibus, J. Pí-
cek, R. Gabrielová ml., J. Mra-
ka, A. Picek, M. Rojíková, F.
Vašícek, J. Bortlík.

Režii vede s. V. Picek. Zacá-
tek ve 3 hodiny odpol. Hudba
Ad. Klimeše ml. Vstup volný.
K velké návšteve každého zve

Dram. Odbor.
Príchod mladického

Louise Ross Meise oslaven byl
v nedeli v dome rodicu: Ross
Meise a Emily Meise (rozené
Hula) rodinnou slavností, kte-
ré zúcastnili se prátelé v pl-
ném poctu. Mladický Louis
Ross narodil se 16. ríjna t. r.

<>

Kolem trí milionu dolaru na
Aberdeen.

Administrace verejných pra-
cí oznámila, že president
Roosevelt schválil vydání $2,-
947.150 na provádení zlepšo-
vacích prací v Aberdeen Prov-
ing Ground.

Nejvetší obnos ze sumy této
$627.000, obrácen bude na roz
šírení letecké stanice, kde vo-
jenské bombovací vzducholodi
zkoušeny jsou.

Na byty pro dustojníky vy-
dáno bude $208.900, na kasár-
ny $200.000, na opravy cest
$162.000 atd.

Odhaduje se, že na 1.000
tesaru z Baltimore tam práci
nalezne vedle plumbíru, elek-
trotechniku a jiných cvicených
delníku. Okružní cesta z Bal-
timore do Aberdeen ku místu
prací státi bude vlaky 47 cen-
tu.

Neprátelství skoncilo zavraž-
dením muže.

Neprátelství mezi dvema
muži, jež mezi nimi vládlo po
šest mesícu, vypuklo znovu v
nedeli ráno v Anne Arundel o-
kresu. Jeden z mužu jdoucí
po Crain silnici u Anderson’s
Corner, byl zastrelen.

Jerome Stevens, 521etý far-
már z Gambrills, byl uveznen
v Annapolis vezení na obžalo-
bu, že zavraždil Ernesta Davis
bývalého svého služebníka.
Stevens tohoto strelil do pod-
bnsi.

Davis, jak policista okresu
Wallace Wade vyšetril, v so-
botu v noci vrátil se taxicabem
z Washingtonu a zastavil se v
Stevensonove obchodu v Mil-
lersville a ptal se po Stevenso-
vi, že “chce jej dostati.” V ne-
deli ráno Stevens shlédl jej
jdoucího po silnici. Vyskocil
z automobilu, namíril nan a
Davis skácel se mrtev.

Neprátelství mezi nimi vy-
puklo pro peníze.

o

Mrtvola na kolejích dráhy.

V nedeli nalezena byla na
kolejích Pennsylvánské dráhy
nedaleko Severn v Anne Arun-
del okresu mrtvola 771eté Ma-
ry Elizabeth Friedel.
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Místní Zprávy
Z krajanských kruhu.

Na Oak Lawn hrbitove
pohrbena byla 29. listopadu
Ruth Schultz, 4 roky stará, jež
pri hraní si s ohnem smrtelne
popálena byla 27. listopadu.

Na hrbitove Nejsv. Vy-
kupitele pohrbeni byli:

Dne 4. prosince pí. Sophie
Beran, vdova, c. 1908 Ashland
avenue, jež zemrela ve veku
63 roku 30. listopadu. Odcho-
du jejího želí dítky: James,
Joseph, William, Mamie, Ca-
therine Novotný. Patrila ku
spolkum: Panny Marie Usta-
vicné Pomoci a Oltárnímu. Do
Ameriky pristehovala se pred
50 roky. Pohrební obrady vy-
konal Rev. Štepánek.

Dne 4. prosince pí. Anna
Hubka, manželka Alberta
Hubky, c. 2816 Goodwood
Road, jež zesnula ve veku 65
roku 30. listopadu. Narozena
byla v Nehodive v Cechách. Do
Ameriky prijela pred 45 lety.
Patrila ku spolkum: Oltární-
mu, sv. Ludmily, Panny Marie
Ustavicné Pomoci, jichž depu-
tace jí doprovázely ku hrobu.
Zanechává zde truchlícího
manžela a pet dítek. Pohreb-
ní obrady vykonal Rev. Troch.

—Na hrbitove sv. Kríže
pohrben byl p. Joseph Shalcos-
kv, manžel Karolíny Shalcos-
ky, c. 1631 Church ulice v Cur-
tis Bay, jenž podlehl zápalu
plic ve stárí f 1 roku. Narozen
byl na Slovensku. Pohrební ob-
rady vykonal Rev. Sandalgi.

Pohrby tyto vypravila firma
Cvach & Syn.

Na Národním hrbitove
pohrben bude v pátek o 3 ho-
dine p. Charles Vašek, vdovec,
c. 527 N. Streeper ulice. Ze-
snul 4. prosince.

Zesnulá pí. Anna Levý,
c. 834 N. Washington ulice
pohrbena bude v pátek o 2.
hodine odpol. na Národním
hrbitove. Zesnula 5. prosince
po dlouhém utrpení. O pohr-
bu zpráva prinesena bude v
príštím císle “Telegrafu.”

Ustricová vecere usporá-

dána clenkynemi kostela ces-
ko-Moravských Bratrí ve stre-
du vecer korunována byla ne-
ocekávaným zdarem, za který
díky clenové kostelní povinni
jsou horlivým kucharkám, je-
jich pomocnicím a všem, mlá-
dež nezapomínaje, kterí pra-

covali všemi silami, aby vše
bylo v plném porádku. Záso-
by zmizely do posledního sou-
sta. Hosté odcházeli plne u-
spokojení, treba na kapsách
jim ulehceno bylo.

Nová Sokolovna v Curtis
Bay slavnostne otevrena dne 3.
prosince 1933. Slavnost otev-
rení pocala o 3. hodine, kdy
pred Sokolovnou seradil se pru
vod clenstva Curtis Bayského
Sokola, mládeže v národních
krojích, sokola “Blesk” z Bal-
timore v krojích s prapory,
jímž cestnou stráž tvorili legi-
onári. Provázeni hudbou pro-
šli úcastníci pruvodu hlavními
ulicemi Curtis Bayskými, na-
cež prapory vneseny do nové
Sokolovny, která v nekolika
minutách zaplnena do posled-
ního místecka. Zahrány národ-
ní hymny, po kterých starosta
Sokola v Curtis Bay sok. V.
Kozlík uvítal ve svém projevu
prítomné, vzpomel významu
slavnosti a prohlásil Sokolovnu
za otevrenou. Malá žacka K.
Prokopová pekne prednesla
“Vítejte nám Sokolové” a v
zápetí proveden bezvadne
clenstvem Curtis Bayského So-
kola živý obraz “Hold Miro-
slavu Tyršovi”. Následovalo
precisne sehrané dueto Estelle
aL. Markových z Dvoráko-
vých melodií. Vzdelavatel bal-
timorského sokola “Blesk” ve
své reci vzpomel ideového pod
kladu sokolstva poukázav na
význam Tyršovy “kalokaga-
thie”, aby v krásném a zdra-
vém tele byl stejne zdravý a
vyrovnaný duch. Dvojrucne
s umeleckým procítením, kla-

sicky verne Olga a Wm. Dre-
voví, zahráli Moskovskiho,
“španelský tanec”. Proslov
“What Sokol means to the
younger generation” meli so-
kolice M. Ceská a sok. Jar.
Toulá, kterí promýšlené reci
mluvili k sokolské mládeži o
významu sokolství s hlediska v
Americe rozené ceské mláde-
že. Mile prijat živý obraz a
rytmické cvicení baltimorské-
ho sokolského.] žactva. Sokol
J. R. Cihlár odevzdav dar so-
kola “Blesk” Curtis Bayskému
sokolu v procítené reci mluvil
o významu sokolské cinnosti.
Dostavivšímu se ctihodnému
A. Kleckovi dáno slovo, který
jménem mayora mesta Balti-
more preje sokolu v Curtis Bay
mnoho zdaru a prejda z angli-
ciny do ceštiny vzpomíná mi-
lých dnu zažitých v Sokole.
Následoval opet živý obraz a
po nem pronesli kratší proslo-
vy sok. Sýkora z Philadelphie,
sokolice R. Legro za Baltimor-
ské Sokolice pri cemž odev-
zdala jejich dar Sok. C. 8., so-
kolice Veverková z Philadel-
phie vyrídila pozdrav sokolic,
nacež tajemník sok. V. šou-
stek precetl dlouhou radu bla-
hoprání od sokolských Jednot
a ceských národních organiza-
cí.

Rízným sokolským pochodem
slavnost skoncena a hosté za-
sedli ku bohaté veceri, kde pri
hudbe a milé srdecné zábave
bylo rozkošne posedet. Orches-
tr za dirigování p. L. Marka,
byl krásným a oceneným prí-
spevkem k této velice zdarilé
slavnosti. Prítomný

Tímto vrele dekujeme
bratrum a sestrám z Baltimore
za jejich ochotné spoluúcnko-
vání pri slavnosti: p. J. R. Ci-
hlárovi, za povzbuzující rec
jménem Sok. Jed. Blesk, sestre
R. Legro, za Jed. Sokolic, Rev.
J. M. Vondráckovi za krásný
proslov, sestre M. ceský a br.
Jar. Toulovi, za proslov v an-
glické reci, ctih. br. Aug. Klec-
kovi, maršálu, který vzpomel
starých pracovníku, pp: AI.
Markovi a W. M. Drevoví a
manželkám za solové výstupy,
pp: J. Svitákovi ml., K. Krej-
cíkovi ml. a Jar. Vašíckovi, za
sóla na housle a piano, pp:

Ant. Moritzovi, AI. Novotné-
mu za hudbu, dále za hudbu
Jana Svitáka pro tanec. Vrele
dekujeme všem Jednotám a
Sborum za dary nám venova-
né: Tel. Jed. Blesk SSO,
Sboru Ctilada J. c. D., $lO,
Sbor Baltimorské Vlastenky
$5, c. S. J. Aug. Herman $5,
Vine. Pavlík sl, Marie Walz
sl, Marie Smith $2, pí. Alž.
Krcek za pokrývku, jež vyne-
sla sl2, pí. Fr. Cermák, za
plynové kamna, p. Janu Jež-
kovi za piano. Zvláštní dík p.
Jos. Válovi za úpravu jevište a
vubec všem ostatním dárcum,
kterí jakýmkoliv zpusobem
prispeli ku zdaru našeho otev-
rení vlastní Sokolovny v Curtis
Bay. Dopisovatel.

Dramatický odbor Sokol-
ské Jednoty Blesk sehrál ve
ctvrtek, dne 30. listopadu v
Sokolovne veselou zpevohru
od Richarda Branalda “Muzi-
kanti z ceské vesnice”, za re-
žie sok. Ant. Cihláre s výpra-
vou sok. Josefa Vály. Vzbudi-
la tato veselohra hned pri prv-
ním predstavení na Nový Rok
pozornost svoji rozmarnou ve-
selostí a naši “dramatikári” na
mnohostrannou žádost vybrali
zase na posvícení “Muzikan-
ty”pro osvežení a nekolik bez-
starostných okamžiku.

Láskou a osobním velikáš-
stvím zamoreného Fendryše
Krena sehrál s obvyklým elá-
nem a opravdu jak se na mari-
ííáka sluší Ant. Cihlár, který
nejen jemnou komikou ale i
zpevne tešil se veliké oblibe.
Aby markantne kontrastovala
“muzikantovic” Andulu zalo-
žila E. Hrabánková-Vacková
úlohu Alice Douglasové proti-
polne jako v skutku fidélní bo-
hatou Americanku spolu se
vkusem kostýmu a cistotou so-
pránu. Vystižnou hrou také
sok. J. Rezek-Luttsová dve ro-
le provedla dokonale. Hlasove
darilo se jí skvele. Sok. Ant.
Sochurek, milý, hezký a ele-
gantní v roli Ivona conte Mi-
tro vice, byl svetlým zjevem ve
hre. Sok. A. Rádková v roli o-

schválení vládní inspekce a že
dovoz lihovin do “suchých”
cástí zeme trpen nebude.

President mluvil proti saloo-
nu nebo “taverny”, jenž dle
jeho prání nemá vubec míti
místa v zemi.

Pád prohibice oznámen byl
pvonením, pískáním píštal, v
nekterých mestech muži a že-
ny paradovali. V tisících klu-
bu, hotelu a privátních domu
pád oslaven.

V celku o pádu prohibice
hlasovalo 39 státu. Z techto
dva: Severní a Jižní Karolína
zustaly suchými. Všechny o-
statní hlasovaly pro odstrane-
ní prohibice.

Pravidla pro obdržení licen-
sí v Maryalndu stanovena by-
la generálním návladním,
Lané. Kdo má licens na pro-
dej piva, muže tuto užívati až
do dne, kdy z platnosti vyjde.

Chce-li kdo licens na prodej
piva a lehkých vín, anebo piva
vlna a korelek, musí zadati o
ni pred Board of License Com-
missioners na mestské radnici.
Vrácení penez za staré pivní
license.

Docasné license vydány jsou
Boardem dokud žádost’ o pra-
videlnou licens není dopraco-
vána.

Výrobci, velkoobchodníci,
lodi a železnice zadati musí o
licens v úradovne státního
kontrolora.

ceká se, že sta mužu zavre-
ných pro prestupek prohibice,
propušteno bude nyní na svo-
bodu.

Governér Ritchie podepsal
zrušení prohibice v Annapolis
v 8.28 hodin vecer. Zákon o-
kamžite vešel v platnost. Gor-
dy, státní kontrolor, vydal v ú-
terý 9 licensí na výrobu liho-
vin a sedm velkoobchodníkum
po $405.53 každou. Tyto jsou
platný až do 30. dubna. V pr-
vní den skolektoval za kolkv
dane $26,398.97.

Anglie hned v úterý proje-
vila nadeji, že její koralky naj
dou hojný odbyt ve Spojených
Státech. S nimi každá jiná ze-
me teší se na dobré obchody.

“Drinky” koralky nešly v
Baltimore v úterý v noci na od-
byt jak se ocekávalo. Když v
jednom hotelu “shot” “pravé-
ho štofu” nabídnut byl za 65
centu, hosté z ticha ztráceli se
jeden za druhým.

Washingtonští, kterí mají
zustati “suchými” až do sejití
se kongresu, zajeli si na neja-
ký ten “shot” do Baltimore.

Do Spojených Státu vracejí-
cí se lodemi výletníci, mohou
si bez placení cla privézti s se-
bou za SIOO opojných nápoju.

Odvoláním prohibice skon-
cen pokus, který nejenom se
neosvedcil, ale zavinil korupci
a jiné. Zustává tímto i nadále
stvrzeno, že zákonem cloveka
svátým neudeláš!

Baltimorský knez zemrel
v Manile.

Rev. Richard A. o’Brien, 53
letý, rozený Baltimoran a do
nedávná rektor starobylé jezu-
itské koleje Atenco de Manila,
zemrel srdecním záchvatem v
úterý.

V dobe války zesnulý byl
kaplanem druhé divise Ame-
rické armády. Bratrem jeho
byl zesnulý Frederick o’Brien,
jenž napsal: “White Shadows
in the South Seas” a jiné clán-
ky a knihy.

o

Pro zdražení mléka.
Zdražení mléka o 4 centy na

galonu bylo predmetem jedná-
ní v Lord Baltimore hotelu V
pondelí. V nynejším drobném
prodeji z vozu a v obchodech
prodáván kvart za 11 centu,
nemocnicím, obchodum, resta-
urantum a hotelum prodáván
za 10 centu kvart.

Mlékari chtejí zvýšení mlé-
ka 1. trídy ze centu na

centu galon a mléka 2.
trídy ze 17 centu na 21 centu
galon.

Mesto s kolektováním daní
postoupilo.

V minulém mesíci vybráno
bylo mestskou pokladnou na
daních a jiných poplatcích $3-
099.421. Skolektování toto by-
lo vetším nežli ocekáváno.
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Pád prohibice.
V úterý podepsán byl nový

Marylandský likerní zákon go-
vernérem Ritchie, když prošel
senátem a Domem zákonodár-
ný.

Podle ustanovení zákona
všechny stávající pivní license
po celém státu byly odvolány v
hodinu, kdy zákon governé-
rem podepsán.

Kontrolorova úradovna pra-
covala v pondelí v noci na plá-
nu vydání licensí velkoobchod-
níkum a továrníkum, kterí je-
dnati budou jako výbercí
sl.lO dane na galon pro stát.

Licens temto vydávána býti
muže jenom kontrolorem, ale
kontrolor musí dodati formu-
láre pro žádosti licensí v Balti-
more a okresích hospodám,
(tyto jsou zvány “taverns”),
hotelum, restaurantum, klu-
bum a všude, kde na prodej
bude pivo a lehká vína.

Podle predpokladu ve mno-
hých místnostech po státu, jak
úredníci soudí, prodej piva bu-
de nezákonným, ale po nejaký
cas žádných kroku nebude pro
ti nim ucineno.

V Baltimore ku pr. kde je
tisíce pivních útulku, na než
license nemohly v úterý vydá-
ny býti, poprán bude majite-
lum cas, aby tyto vyzdvihnout!
si mohli.

Jediným z okresu, který zu-
stane v Marylandu suchým, je
Garrett.

V senátu proti novému zá-
konu hlasoval jediný demokra-
tický senátor, J. Allan Coad ze
St. Mary’s okresu, jemuž nelí-
bí se sl.lO dan zaplacená ku-
pujícím a omezení mimostát-
ní dopravy lihovin. Jak zákon
stanoví, nikdo nesmí v jednu
dobu prinésti do státu více li-
hovin anebo silného vína nežli
kva.t a táž osoba nesmí priné-
sti více nežli dva kvarty be-
hem jednoho mesíce. Omeze-
ní toto ukázalo se nutným, a-
by mohla excise dan vymáhá-
na býti na uhražení státního
deficitu kolem dvou milionu
dolaru v rocích 1934 a 1935.

V Domu zákonodárný pred-
loha zákona byla menena asi
180krát, ale žádná zmena ne-
prošla.

Taverny (anebo chcete-li sa-
loony) jsou zákonnými nejen v
Baltimore, ale i v Baltimore o-
kresu, St. Mary’s okresu, na
Nprth Beach, Chesapeake
Beach v Calvert okresu a v
Annapolis. Poplatek taverny
zaplatiti musí v obnosu SSOO
rocne. Hotely, restauranty a
neprofitující kluby mohou pro-
dávati lihoviny, vína a pivo
kdekoliv za poplatek $750 ro-
cne. Prodej láhví s lihovinami
v balíckách povolen za zapla-
cený poplatek $250 rocne. Pro
dej piva v láhvích a lehká ví-
na smejí prodávány býti za
poplatek $35.

Odvolání prohibice pro-
vedeno v úterý v noci, když
stát Utah, 36. stát k tomuto se
pridružil. Pennsylvania a O-
hio schválily nový dodatek be-
hem dne.

President Roosevelt prokla-
mací v úterý vydanou oznámil
odvolání zvláštních daní $220-
000.000 pocínaje 1. lednem
1934.

Prodej lihovin zákonným
jest nyní ve 23 státech za ruz-
ných podmínek.

Místní Baltimorské hotely a
nekteré kluby oslavily pád pro
hibice ve stredu v noci.

Osoby mající license na pro-
dej piva nesmí prodávati ko-
ralku a vína, dokud neobdrží
licens.

Prohibice skoncila v 5.33 ho-
din vecer. Pokus tento zemí
vládl po 13 roku, 10 mesícu,
19 dní, 17 hodin, 27 minut a
30 sekund. Posledním státem
který osud její rozhodl, byl
stát Utah.

President proklamací ihned
oznámil zrušení osmnáctého
dodatku ku konstituci. V pro-
klamaci své president predlo-
žil obyvatelstvu Spojených
Státu potrebu strídmosti s vý-
zvou, aby Americký lid byl
zdrženlivým v užívání opoj-
ných nápoju. Napomínal oby-
vatelstvo, aby pomohl každý
ku “vrácení vetšího respektu
pro zákon a porádek”, aby u-
žívány byly lihoviny jedine po


