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Místní Zprávy
Z krajanských kruhu.

Svazkem manželským
spojeni byli ve ctyri hodiny od-
poledne na Vánocní Den snou-
benci: p. Jerry Mareš, obchod-
ník, c. 1918 E. Eager ulice a
slc. Frances Stolí. Svedky snat-
ku byl bratr ženichuv,p. Frank
Mareš, majitel holicského zá-
vodu a sestra nevesty, pí. Mar-
garet Skála.

Ve stredu o 9. hodine ve-
cer spojeni byli svazkem man-
želským snoubenci: p. Harry
Tooma a slc. Dorothy Guizio.
Ženich je synem rodicu ze Sy-
rie v Asii, nevesta je zrozena z
italských rodicu. Svedkyní by-
la pí. Helen Cleveland, rodem
z Polska a druhou svedkyní
slc. Helen Wilson, American-
ka. Snoubence oddal Cech,
Rev. Frank Novák.

Na hrbitove Nejsv. Vyku-
pitele pohrbeni byli:

Dne 23. prosince p. Joseph
Soukup, vdovec, c. 907 N.
Bradford ulice, jenž srdecní
vade podlehl ve veku 41 roku
21. prosince. Zesnulý narozen
byl v Cechách. Náležel ku
spolkum: Rytíru v. Václava a
sv. Ondreje. Pohrební obrady
vykonal Rev. Troch.

Dne 28. prosince p. John
Kratzer, manžel Mary Kratzer’
c. 807 N. Chapel ulice, jenž
zesnul 24. prosince. Pohrben
z kostela St. Andrews.

Dne 29. prosince pohrben
bude p. Charles Vomastek,
vdovec, c. 2515 Ashland ave-
nue, jenž srdecní vade podlehl
ve veku 72 roku 26. prosince.
Zesnulý narozen byl v Ce-
chách.

Na Národním hrbitove
pohrbena byla 26. prosince pí.
Anna Pronek, vdova, c. 903 N.
Bradford ulice, jež podlehla
rakovine ve stárí 65 roku 23.
prosince. Zesnulá narozena
byla v Cechách. Náležela ku
jednote Zlatá Praha.

Pohrby tyto vypravila firma
Cvach a Syn.

Slavnost’ Nedelní školy
kostela cesko-Moravských
Bratrí, konána bude v nedeli o
7. hodine vecer. Dítky pripra-
vují Vánocní program a teší se
na své dárky.

1933—1934 Velkole-
pý Sylvestr porádá v Delnic-
kém Dome Del. Vzdel. Spolek
“Pokrok”. Zacátek v 8. hodin
vecer v nedeli, dne 31. proince
1933, konec až ráno v pondelí,
1. ledna 1934. Pošta, zasílání
dárku, pulnocní scéna na pro-
gramu. Nejvetší legrace letoš-
ní sezóny. Vstupné 40c. Vy-
hlášená hudba A. Klimeše ml.

Utecete se sveta starostí,
smutku a sklamání, uniknete
do oblasti mládí, lásky
lí, prenesete se pod ciste mo-
dré nebe slunného Texasu,
když na Nový Rok odpoledne
prijdete do Sokolovny, kde u-
vidíte a uslyšíte nejvetší udá-
lost sezóny, rozkošnou operetu
“Ruže Prerie”, ve které vystou
pí nej lepší sokolští herci a
zpeváci: Ant. Sochurek, Jindr.
Rezek-Luttsová, Ant. Cihlár,
Ela Hrabánek-Vacková, Vine.
Ševcík, Sylva štetková, Em.
Kliment, M. Matrasová, J. R.
Cihlár, Fr. Bouda. Uchvacu-
jící novinkou bude 8. clenný
Cowboys a Cowgirls chorus a
po divadle pravá ceská tanec-
ní zábava bez jazzu a divoš-
škého “sugar-foot”. Nezapo-
mexte opatriti sobe lístky na
vyhražená místa pouze u p.
Cihláre za poplatek 20c ku 40c
vstupence. Detský lístek 20c.

Výrocní verejné cvicení
cvicícího clenstva, dorostu a
žactva Sokolské Jednoty Blesk
a Baltimorských Sokolic v pon-
delí, dne 25. t. m. bylo jedním
z nejzdarilejším v dejinách
Jednoty. Príšte prineseme po-
drobný referát o této pro náš
ceský život v Baltimore tak
významné slavnosti.

Zpravodaj

Každý z nás zajisté ví, že
“Vosí hnízdo” je domov neb
sídlo vos a sršánu. Pamatujete
se jiste, jak zvedaví mnohdy
byli jste videti jak to uvnitr
takového vosího hnízda dopa-
dá ale netroufali jste si. Byla
to lákavá zvedavost, ale strach
pred vosami prevážil touhu
vosí.

Ochotnický Spolek osady sv.
Václava predvede na jevište v
Osadním Auditoriu 7. ledna
1934 v 8. hodin vecer podobné
“Vosí hnízdo” jen s tím rozdí-
lem, že v nem bude více sršá-
nu a jen jedna vosa. Jest to po-
vedený název ale ješte pove-
denejší je vše to, co se v tom
“Vosím hnízde” sbehne a nej-
lepší pri tom je, že se vám ne-
muže nic státi pri nahlížení do
“Vosího hnízda” vyjma snad
nejakého toho píchnutí od ne-
ustálého smíchu. Chcete-li za-
pomenouti aspon na dve hodi-
ny na nynejší trampoty, prijd-
te a privedte své známé podí-
vat se na “Vosí hnízdo” do o-
sadního Auditoriu na Colling-
ton avenue 7. ledna 1934. Pro-
zradil bych více, ale nesmím.
Jen podotýkám, že všichni nej-
oblíbenejší ochotníci budou ú-
cinkovat a dobré pobavení je
zarušeno. Proto na shledanou

Starý Ochotník.

Pet set zamestnání.
Po schválení nekolika pro-

jektu Baltimorská administra-
ce civilních prací skoncí udíle-
ní prácí dle kvóty 19.790. Do
ctvrtku bylo v práci z poctu
tohoto 10.190 osob. Nejmenší
mzda jim placená ciní $13.50
týdne pri 30 hodinové práci.

Kdy projekty vyžadující za-
mestnání zbývajících 9.800
skutecne prijdou ku plnení,
dnes nemožno ríci.

Projekty pro zamestnání
3.007 z poctu tohoto hned pro-
jednávány býti mohou. Jedi-
nou prekážkou je nedostatek
materiálu a náciní. Jakmile
tyto zjednány budou, práce
pujde plne v pred. Nedosta-
tek materiálu a nástroju poci-
tován jest po celé zemi.

165 nezamestnaných hu-
debníku zanešeno jest do se-
znamu administrace civilních
prací. Vedle nich pracuje se
o to, aby i umelci zamestnáni
byli administrací.

o
Marný boj o fond, pravil

mayor.
Ve stredu mayor Jackson dal

na jevo, že práce, aby mestu
dáno bylo státem SBOO,OOO z
fondu trí milionu dolaru po-
sledním zasedání zákonodár-
ný v Annapolis utvoreného,
jest marnou vuci odmítavému
stanovisku governéra Ritchie.

Mayor Jackson, jenž doufal
tím že zdanovací base mesta
snížena bude, doznává, že ne-
zmení-li governér postavení
své, zdanování, jak uvedeno v
posledním císle Telegrafu, vy-
mereno bude na základne
$2.45 ze sta.

Polský generál, Haller,
v Baltimore.

Polský generál, Josef Hal-
ler, komandant polské armády
v dobe války, uvítán byl ve
stredu zástupci mesta a pol-
skou obcí Baltimorskou.

Úcelem jeho cesty do Spoje-
ných Státech je žádati o fi-
nancní pomoc pro zmrzacené
veterány z doby válecné. Ge-
nerál sám v bojích mezi Pol-
skou a sovetským Ruskem pri-
šel o nohu.

Hlavní uvítání dáno mu by-
lo v polské síni sv. Stanislava.

o

Každý jest skladištem jedu.
Dr. John Jacob Ábel, býva-

lý profesor Johns Hopkins u-
niversity, v prednášce své v
Cambridge, Mass., ku clenum
Amerického Sdružení pro po-
krok vedy udal, že každý clo-
vek, i ten nejzdravejší, je skla-
dištem jedu.

Dr. Ábel je znám pro svuj
vývin cistého insulinu, jímž ti-
síce osob onemocnelých cu-
krovkou, zachráneno pred
predcasnou smrtí.

“Mnohé z techto jedu", pra-
vil profesor, “jsou vysoce do-
brocinnými, ano nezbytnými
ku životu cloveka”.

j| Štastný

gNový Rokg
V pondelí vstupujeme do Nového Roku 1934. mÉs
Nový Rok vítáme s duverou, že bude nám ro-

kem dálšího tužení se v prácfech povolání našeho.

¦Eg Že prechod letošní konán za mnohých zkoušek,
víme všichni, ceho však clovek kdy dokázal bez

|jjS| boje, bez užití sil a daru mu sverených? 253

gSRI Reci naše, že doby tyto jsou nejhorší, jsou necgpa zcela pravdivé. Byly doby horší, doby težší a
jPf@ clovek zvítezil! ScEa

Bylo hure, když první krestané skrývali se v
jgSr katakombách Rímských, honeni jako dravá zver ygEŠI

do arén, vrháni pred divoké šelmy a jimi trháni í§NSt
¦Bsg za desných bolestí.

gig Byly doby horší, když “cerná Smrt” vraždila
obyvatelstvo v jednom meste za druhým, takže
skoro jedna polovina Anglie pohubena jí. Z An- jjpžr-x
glie “cerná Smrt” brala se Evropou a Asií ne-

ígjf§j chávajíc všude po sobe hroznou stopu. V Cíne
m&? trináct milionu kleslo pod její návštevou. líg§p
IBSS Byly doby horší, když západní civilisaci Evro-

py hrozilo znicení hordami Mongolu, Turku a
Arabu, kterí nemilosrdne vraždili pálili nešetríce
ani žen ani dítek.

rj Byly doby horší, když pred francouzskou révo- Wl%
óSIS lucí sedláci a venkované Francie, zmírali hla-
-9rjß ~dem, když Napoleonské války prosákly „pudu E-

vropy krví. Hruz tech a podobných historie clo-
§§3s vecenstva má rady!

f&xX A vzdor všemu, muži a ženy, nezdolnou svojí
sílou, odvahou nepremožitelnou vítali sebe a své

SŽSJi sousedy práním Nového Roku rok po roce. Aco
nad to: Nejlepší, nejšlechetnejší z nich pracova-

li, aby Nový Rok udelali lepším pro sebe, rodiny
gírf své, a lidstvo vubec. jjpžpff

Práce jejich, víra jejich zvítezily. Wfék
Proc bychom nemeli zvíteziti i my v dnešních

pomerech. ggíL
KjS Aby Vám, prátelé naši, požehnáni byli kroko-

vé Vaši v nastávajícím roce, aby vám všem byla
síla dána: jest uprímným práním Vám i nám. JjJES

VYDAV

ATELSTV^^“TI^LI^RAFir^^p^j
OPERETA! HUMOR! KROJE! ZPEVY! ||

V PONDELÍ, 1. LEDNA 1934 (Na NOVÝ ROK) Sg
85 VSOKOLOVNE S
| Dram. Odbor Sokolské Jednoty Blesk 1

1 "Ruže P^crie ,, I
Opereta o 3 jednáních.

9 Slova a hudbu napsal J. L. Doudlebský. jgl
§8 Režie sok. Ant. Cihláre Výprava sok. Jos. Vály
Br Hudba sok. E. Štetky Svetelné efekty sok. E. Ceský Sg
88 Vstupné 4Óc, dítky 20c Vyhražená místa 20c více 80
gg Zacátek ve 3:15 odpoledne jj|§
M PO DIVADLE STAROCESKÁ TANECNÍ ZÁBAVA! ||
JHI pri hudbe sokolského dorostu. Zacátek v 8:30 vecer. 9
jjS Vstupné 25 centu. R

Otrávila se.
Adelaide Ranft, dcera Fran-

cise P. Curtis, bývalého mluv-
cího Domu zákonodárný a
manželka syna bývalého poli-
cejního soudce, Josepha L.
Ranft, reportéra novin “The
Evening Sun”, otrávila se v a-
partmentním domu na Park
avenue a Tyson ulici v úterý.
Mrtvola ležela na podlaze ku-
chyne, kde plyn vycházel ze
dvou nezapálených horáku ka-
men. Manžel její v dobe té
strávil dobu tu návštevou ne-
kterých místností. Do príbyt-
ku svého vrátil se ve 4. hodiný
Nalezl manželku v polovedomí
ležící na podlaze. Když prý jí

\zdvihnouti nemohl, nechal jí
ležeti a navštívil opet jiné míst
nosti a konecne si najal svetni-
ci v hotelu.

o

Trí premoženi uhelnými
výpary.

Na Hammonds Ferry silnici
u Halethorpe pri spaní v blíz-
kosti kamen vytápených uhlím
uhelnými výpary premoženi
byli: 551etý Frederick Klap-
penberger a jeho dva synové,
22 a 26 roku starí. Nejhure
stižen byl 261etý John. Vcas-
nou lékarskou pomocí zachrá-
neni byli pri živote.

Baby privezeno do Johns Hop-
kins v aeroplanu z Texasu..
Pet mesícu stará dcera rodi-

cu W. B. Trammel z Houston,
Texas, piveržena byla v aero-
planu do nemocnice Johns
Hopkins, aby zde podrobena
byla operaci na mozku Dítko
privezl pilot, James R. Wedell,
jenž vyplul z Texasu ve 3 ho-
diny v úterý odpoledne. Vzdor
prudkým vetrum, mlhám a ji-
ným prekážkám, štastne se-
stoupil s dítkem na zdejší vzdu
choplavecké stanici, Logan
Field v 1.57 ráno ve stredu u-
raziv tak vzdálenost’ tu v ne-
celých jedenácti hodinách. O-
cetrovatelka a nekolik príbuz-
ných s rodici dítka podnikli
cestu.

V Hopkins nemocnici nastá-
vající operace uznána za veli-
ce delikátní. Není však ceká-
no, že dítko bylo by v okamži-
tém nebezpecí.

o
Dve spolecnosti pokutovány.

Pet mužu odsouzeno bylo do
káznice pro porušení vládního
zákona a dve korporace odsou
zeny byly ku, pokutám ve stre-
du soudcem zdejšího vládního
soudu.

Martin Smith, jenž prodával
omamné drugy, odsouzen byl
na dva roky do vládní káznice
v Leavenworth v Kansas. Jack
Ellison, odsouzen na osmnácti
mesícu v Lewisburg káznici
pro vydávání falešných penez,
James Robinson a Joseph Maj-
den, oba z New Yorku, odsou-
zeni do téhož vezení na podob-
né prestupky, a cernoch Alex-
ander Pinkney, odsouzen na
rok a den pro ukradení auto-
mobilu a dopravu tohoto do ji-
ného státu.

Swift & Co. odsouzeni byli
ku pokute SIOO a útrat pro za-
slání nedobrých vajec do Wa-
shingtonu a National Pharma-
centical spolecnost’ ku pokute
SSOO a útrat pro zaslání vetší
zásoby belladona tinktury, v
níž bylo o tricet procent více
drugu nežli zákon dovoluje.

o
Banka oloupena.

Odbocka Calvert banky na
rohu Baltimore a Carey ulic,
prepadena byla v pátek ctyr-
mi bandity po 9. hodine ráno a
okradena o $14.100. Pátý ban-
dita cekal na ne pred bankou
v automobilu, který pozdeji
nalezen byl opuštený na rohu
Wilson ulice a Eutaw Place.

Podle výpovedi ctyri bandi-
té revolvery ozbrojení, vešli do
banky a vykriknutím “Ruce
vzhuru” a strelením zastrašili
všechny prítomné ku poslušno-
sti. Kule strelená jedním z
banditu projela mezi správ-
cem banky a zákazníkem. Dva
bandité preskocili vrch želez-
né ohrady a pocali vyprazdno-
vati šuplíky házejíce peníze do
košíku. Jakmile vskocili do au-
tomobilu, rozejel se tento sme-
rem ku Stricker ulici. Auto-
mobil ukraden byl ve Wash-
ingtonu a mel falešné licensní
tabulky.

Z grocerního obchodu ve
300 blocku východní 31. ulice
kolem pul desáté hodiny v no-
ci bandita ukradl $l2O. Dva
klerkové pri prepadu museli
státi u steny.

—S kobercem na zádech
zatcen byl policistou Cernoch.
Koberec ukradl z domu Wal-
do Newcomer, c. 610 Cathe-
dral ulice.

o
Ctyri poraneni pádem

elevatoru.
Ctyri osoby poraneny byly,

když spadl s nimi elevator s
výše druhého poschodí do skle
pa v dome 1612 Eutaw Place.
Mezi poranenými byl osleplý
kazatel, Rev. James C. Walker
z Frederick.

Elevator je starý již 35 ro-
ku. Poranení všech bylo tež-
ké.

o
Oloupen dvema výrostky.
Dva výrostci ozbrojení re-

volvery a zamaskavaní napad-
li lékárníka v lékárne na rohu
Charles ulice a Greenway
krátce po 8. hodine vecer v
pondelí a prchli s sls mu u-
kradenými. Otto Gehring byl
ješte s jedním svým zákazní-
kem v lékárne.

Porušení státního likerního
zákona.

Policií jižní stanice zatceni
byli v pondelí tri prestupnici
nového likerního zákona. Pri
sebrání provinilcu sebráno by-
lo šest galonu koralky a dva
galony vína. Lester R. Wach-
ter, 441etý, z Hanover ulice,
obžalován byl, že mel ctyri ga-
lony lihovin, na než státní dan
zaplacena nebyla.

William F. Vankirk z Wesíi
Cross ulice, obvinen, že mel u
sebe pint koralky bez zaplace-
ní státní dane.

Ludwick Carrolis, 641etý z
W. Camden ulice, castoval bez
license jiné ve své svetnici na
druhém poschodí domu.

-o

Automobily.
Patnáctiletému Loren Davis

zlomeny byly obe nohy, když
do neho vrazil automobil na
Edmundson avenue u Rosedaie
ulice. Vedle zlomení nohou
bylo mu preraženo nekolik že-
ber a probodnuta pravá cást’
plic. Automobil rídil Joseph
C. Smith.

Na Vánocní Boží Hod u-
smrcen byl automobilem 731e-
tý Lloyd Hardesty, truhlár z
Brooklynu na Hanover moste v
blízkosti Patapsco avenue. Au-
tomobil rídil Harry L. Ect z
Annapolis, který se vymlouval,
že nezahlédl starce až teprve
když zaslechl cinkot skla.

Nezjištený muž zabit byl
automobilem na Reisterstown
road u Garrison, když prechá-
zel silnici. Automobil rídil
cernoch, Harrison Thompson.
Stár byl asi 60 roku.

Pri precházení York road
u McCabe avenue 171etá Myr-
tle Coleman zranena byla au-
tomobilem Edwarda P. Cluff.
Byla jí preražena klícní kost
a zranena na tele vubec.

Pri pokusu vyhnouti se
srážce, 161etý Charles W.
Bridges, prekotil se se svým
automobilem na Gay ulici V
blízkosti Broadway. Ackoliv
automobil jeho znacne poško-
zen byl, mladík zustal nezra-
nen.

Pri precházení 25. ulice
u Montebello avenue, poranen
byl na hlave a noze 471etý
John Gedde.

7letá Doris Smith z An-
napolis vskocila pred automo-
bil rízený Jirím J. Zápotocký,
c. 1513 Elmtree ulice v Curtis
Bay a slabe poranena.

George Senbert, 241etý,
c. 1518 N. Madeira ulice, u-
smrcen byl ve 4400 blocku
Greenway v Guilford, když
pomáhal pri sundávání prací-
ho stroje z trucku plynárenské
spolecnosti. Stržen byl a u-
smrcen automobilem Arthura
M. Hayes.

George Dillin z Dillon, a-
si 401etý z Ann ulice, Wash-
ington, zabit byl na Charles u-
lice avenue pred nemocnicí
Sheppard-Enoch Pratt. Auto-
mobil s ním a tremi jinými
skocil do príkopu a v tomto se
prekotil. Dillin byl zabit ao-
statní poraneni. Byli na ceste
do New Yorku.

John Brodix, 521etý, za-
bit byl v Garrett okresu u Ger-
mania, W. Virginia, nezná-
mým automobilem, když vra-
cel se ze státu Nevada do Bal-
timore.

o -

Poranena pádem.
Anna Meen spadla s *>orc‘e

druhého poschodí svého domu
ve 400 blocku N. Brice ulice a
težce se zranila v úterý. Pre-
ražen jí byl kríž.

V Edmundson linie káre
poulicní klesl v úterý 401etý
George E. Lewis. V nemocnici
prohlášen byl mrtvým. Konec
životu jeho zavinen byl srdec-
ní vadou.

72letý John E. Cook, ve-
terán ze španelsko-americké
války, uhorel na lužku ve strá-
vním dome ve 100 blocku N.
High ulice. Dle všeho lužko
zapáleno bylo, když kouril.

B4letá Anna Richter z
Roslyn avenue spadla se scho-
du domu a prerazila si pádem
levé rameno.

ICasopis |
zajmfim |

Cechu Americkych g

Vychazi kazdy patek
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