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Místní Zprávy
Z krajanských kruhu.
V sobotu, 3. února oddá-

ni budou snoubenci: slc. Rosa-
lie C. Gladek s panem Karlem
F. Nemeckem ve 2 hodiny od-
poledne v kostele St. Athana-
sius, Cypress a Prudence ulic,
v Curtis Bay. Svatební hosti-
na bude následovat v ceské
Národní síni, 4808 Curtis Ave.
Curtis Bay.

Na hrbitove Nejsv. Vy-
kupitele pohrbena byla 30. le-
dna pí. Marie Pospíšil, c. 917
N. Madeira ulice, jež zemrela
ve veku 82 roku 27. ledna sr-
decní vadou. Zesnulá naroze-
na byla v Cechách. Náležela
ku spolku sv. Ludmily. Po-
hrební obrady vykonal Rev.
Petránek.
Pohreb vypravila firma Cvach
& Syn.

Na Oak Lawn hrbitove
pohrben byl 26. ledna pan
George M. Owens, manžel He-
len}' Owens (rozené Sadílek),
c. 2512 E. Eager ulice, jenž
zemrel v mestských nemocni-
cích ve stárí 31 roku 23. led-
na. Narozen byl v Baltimore.
Pohrební obrady vykonal Rev.
Murphy.

Pohreb vypravila firma Au-
gust Pasek.

Dram. Odbor Del. Vzdel.
Spolku “Pokrok” sehraje v ne-
deli, dne 4. února 1934 v Del-
nickém Dome, roh Madison a
Rose ulic divadelní predstave-
ní pod názvem “Ružová Pou-
ta”. Veselohra o 3 jednáních.
Napsal Antonín Lokaj.

Následující úcinkují: V. Pí-
cek, R. Gabrielová, st., V. Ry-
sová, B. Petr, Ad. Klimeš, st.,
J. Mraka, M. Roijíková, And’.
Cincibusová, M. Králíková, H.
Hackrová, R. Gabrielová, ml.,
G. Cincibus. Režii vede s. V.
Pícek. Hudba A. Klimeše ml.
Zacátek ve 3 hodiny odpoled-
ne. Vstup volný. Každý je u-
ctive zván!

Maškarní ples usporádá
Demokratický Klub ceských
Mladíku 7. wardy v pátek, 9.
února ve Klubovní místnosti,
2100 Ashland avenue. Zacá-
tek v 9. hodin vecer. Krásné
ceny budou rozdány.

Dram. Odbor Sok. Jed.
Blesk sehrál v nedeli, dne 28.
ledna 1934 s pronikavým ú-
spechem “Hrích lesního Krí-
kavy”, obraz ze života ve 3
jednáních od Viktora Franka.
Hra tešila se napjaté pozorno-
sti hledište od zdvižení opony
až do konce.
Lesního Kríkavu sehrál Vine.

Ševcík. Propracování role by-
lo skvelé. Ant .Sochurek za-
hrál rovnež s obvyklou routi-
nou, oduševnele mladého dok-
tora Pavla, jehož nekdy sehrál
až chlapecky naivne, s pekne
vyhránenými rozpory lásky,
rozloucení a synovské posluš-
nosti. Marie Primusová v roli
Lidky Andrejsové, podala krá-
sný výkon. Její Lidka byla o-
pravdu stelesnením veliké lás-
ky i zžíravé bolesti jakou ta-
ková láska bývá vykupována
nelze ríci, že by v její hre byl
jen stín nejmenšího kazu. A.
Rádková sehrála neobycejne
verne, dobráckou passivní že-
nu lesního Kríkavy. Em. Kli-
ment podal peknou povaho-
kresbu v úloze statkáre Vosec-
kýho. Novicka souboru M.
Zezek Primusová v roli Julci,
vytvorila na její herecký de-
but pekný typ dobre vychova-
né dívky a dá se ocekávati, že
bude platnou silou sokolského
souboru. Ant. Cihlár v roli
strýce Adámka, dokonalým
zvládnutím hry podal briliant-
ní typ podšitého chalupníka,
lišácky peclivého o blaho své
netere Lidky. V úloze hajné-
ho Lišky, Fr. Bouda, vytvoril
dokonalou originelní figurku
dobráckého kriklavého lesá-
ka: jemu svižne nahrávala Syl
va Štetková, v peclive prove-
dené roli služky Kacky. Krát-
ký, ale pekný výkon, který s o-
statními rolemi velmi mile za-
padl v celkový obraz deje, po-
dala K. Matrasová. Souhra

jak se samo sebou u sokolské-
ho souboru rozumí, byla bez-
vadná. Režie A. Cihláre jako
vždy peclivá, precisní masko-
vání J. R. Cihláre, klasická vý-
prava J. Vály, se svetelnými
efekty E. Ceského, doplnily ú~
spech hry. castým potleskem
jiste obecenstvo projevilo jak
úcinkujícím tak i hudbe sokol-
ského dorostu své uznání.

Kritik
Neprehlédnete! Sdruže-

ní Rodicu a Prátel ceské Svo-
bodomyslné školy, bude míti v
pondelí, dne 5. února 1934 o
8. hodine v místnostech školy
na rohu Ashland a Glover ulic
svoji rádnou mesícní schuzi.
Pripraven pekný program, pri
kterém budou promítány obra-
zy o CSR. Každý prítel ceské
školy jest zván. Vstup volný.
Za Rodicovské Sdružení,

Božena Boudová.

Pri zkoušení zraku a prodeji
brejlí Vás levne obslouží

B. J. ŠVEJDA
2340 E. MONUMENT ST.

Ocní lékar prítomen každý
vecer od 5 do 8 hodin.

Ledová vlna pripravila 10.000
osob o práci.

Deset tisíc osob zamestna-
ných na C W A projektech, od
loženo bylo v pondelí z práce,
kterou ledové zavládnuvší po-
casí znemožnilo.

Vichr, jenž v pondelí dosá-
hl rychlosti 45 mil za hodinu,
pokracoval ješte v úterý. Pon-
delí bylo nejstudenejším dnem
ledna od roku 1930. Teplota
klesla z nedele, kdy dosáhla
65 stupnu, na 10 ídupnu v pon-
delí o 10. hodine'v noci

Cetné ohne hlášeny byly v
ruzných cástech mesta a udr-
žovaly požárenské sbory ve
stálém napjetí. Nejhorší pov-
stal v pondelí na Eutaw Place,
c. 1927, kdy vichrem požár ve-
hnán byl v nejvetší rychlosti
do prístenku ctyr vedle stojí-
cích domu. Trináct osob, mezi
nimi jedna onemocnelá žena,
museli býti policií a hasici vy-
vedeni v bezpecí. Voda z ha-
dic mrzla na šatech hasicu, na
strechách a stranách soused-
ních domu.

Hasici, lieutenantu, Hugh
McManus, omrzlý uši. škoda
zpusobená obnáší asi $20,000.

Po tretí behem této zimy po-
licejní západní stanice musela
volatí hasice ku pomoci, když
následkem chybných výhrev-
ních kamen ohnem ohrožena
byla.

Kolem 9. hodiny v noci hasi-
ci udusili ohen v komíne kon-
ventu of Our Lady and St.
Francis, 2226 Maryland ave.

Ve Washingtonu vichrem
vyvráceno bylo nekolik stro-
mu. Nejstudenejšími místy
dne byla mesta: Fargo v Sever
ní Dakote, kde teplomer klesl
na 23 stupne pod zero, St. Paul
and Virginia, v Minnesote, kde
meli 35 stupnu pod zero, Du-
luth, Minnesota se 30 stupni
pod zero.

V Kanade meli 40 stupnu
pod zero.

Úterní den byl nejstudenej-
ším lednovým dnem po sedm
roku. Teplota klesla na 8 stup-
nu ve stredu mesta. V místech
odlehlejších teplota klesla je-
šte více. V Roland Park rtut
klesla k. pr. na dva stupne nad
zero, na pet stupnu nad zero v
Homeland a v Cockeysville na
dva stupne pod zero.

Hejna vrabcu hledala útu-
lek v chodbách budov ve 400
blocku E. Baltimore ulice. Sta
a sta mužu hledalo útocište na
policejních stanicích zeme.

o
Pet mladíku vineno z krádeží.
Pet mladých osob, nejmladší
13 a nejstarší 18 roku, vyslý-
cháno bylo v úterý soudem
pro mladistvé prestupníky zá-
kona ze sedmi krádeží. Spo-
zorováni byli v nedeli v noci
pred cukrárským obchodem
ve 300 blocku S. Broadway
policisty a schytáni.

Za vinu jim kladeno: Ukra-
dení bicyklu, vzetí $4 z grocer
ního obchodu, z okradení jiné-
ho o ruzné predmety a z poku-
su dostati se do nekolika ji-
ných ve východní sekci mesta.

Národ slavil 52-leté narozeniny
presidenta Roosevelta.
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Laskavostí “Baltimore News”
President Roosevelt dekoval národu na den svých narozenin.

V úterý, v den narozenin
president Roosevelt, když do-
sáhl stárí 52 roku, president
dekoval národu za “nejštast-
nejší narozeniny, jaké kdy
mel.” President mluvil díky
své ku tisícum pomocí rádio,
kterí oslavovali narozeniny
presidentovy.

Obdržel více nežli 200.000
dopisu a depeší a sta daru.

Plesy porádané na oslavu
narozenin presidentových po-
rádány v nej prednejších i nej-
menších mesteckách zeme a
dary z nich obetovány fundaci
Warm Springs v Georgii na lé-
cení nemocných ochrnutí det-
skou paralysou, kterou sám

Pro konec kapitalistickému
systému.

Že kapitalistická propagan-
da chytre propagována jest ve
školních knihách, novinách a-
no i v divadlech pohyblivých
obrázku, receno bylo naslou-
chajícím ve Workmen’s Circle
Lyceum, c. 1029 E. Baltimore
ulice.

Prítomní, jak “Sunem” cha-
rakterisováni: “Mladí cernoští
komunisté ve žlutých košilích”
“v cizine zrození delníci v mo-
drých košilích” a “obycejný
proletariat v bílých košilích”,
naslouchali recníkum, kterí co
nejrozhodneji vál-
ku. Jeden z recníku bývalý
námorní kapitán nazval “kapi-
talistickou mašinu zhoubnou
nám všem. Amerika ve sku-
tecnosti” dále rekl, “je skutec-
ne komunistickou a socialistic-
kou v potají anebo kdyby ne-
byla, mela by býti.”

Jeden student prítomný
schuzi, rekl, že je proti mezi-
národnímu válcení.

Recník z námornické unie
naléhal, že bojování mezi ná-
rody je nelidským, že válka je
krutostí a že mela by býti od-
stranena.

o
Ze zdravotního odboru.

V uplynulém týdnu narodilo
se v Baltimore 263 dítek a
zemrelo 242 osob.

Odboru oznámeno bylo 155
nových prípadu zajíkavého
kašle a ctyri úmrtí na toto.
Dále hlášeno 119 prípadu
“chicken-pox.”

president trpel a lécil se tam.
Jeden z daru presidentovi za-
slaných obnášel $50.000.

Príjem Marylandských oslav
521etých narozenin presidenta
Roosevelta, odhadován jest na
$20.000.

Obnos tento venován funda-
ci Warm Springs.

Z celé Ameriky venováno
na fond více nežli $930.000. V
cele státu byl New York, v
nemž oslav zúcastnilo se na
81.585 osob a výtežek z oslav
dostoupil výše asi $143,218.
Za New York m byl Texas,
kde výtežek obnášel $65,700.

S presidentem Rooseveltem
radoval se národ preje mu dál-
ší a mnohé štastné doby!

Po 27 letech rozvod.
Dvacet sedm roku vdaná El-

sie Sherwood, 3800 block Li-
berty Heights avenue, obdrže-
la v úterý rozvod od manžela
svého, jehož vinila z opuštení
jí a trí dítek. Za jedné príle-
žitosti uderil ji a kroutil rame-
nem jejím tak, že po nejakou
dobu nemohla jej užívati.

Rozvod téhož dne povo-
len byl Elmeru Raab, 1910 E.
Oliver ulice, jenž žaloval, že
po tajném uzavrení snatku ro-
ku 1929, manželka jeho, Myr-
tle Raab, odeprela s ním žiti,
ponevac, jak prý rekla, “ne-
chtela se vázati jenom ku
nomu muži.”

o

Parníky se srazily u Locust
Point.

Dva parníky: City of Rich-
mond a Annapolis, srazily se u
Locust Point v pátek o pul os-
mé hodine v noci. Ve srážce
nikdo poranen nebyl. Lod Tol-
chester spolecnosti “Annapo-
lis” cástecne poškozena byla.

Jak nehoda se udála, nebylo
možno presne urciti.

o
Prepaden a oloupen.

V temné chodbe domu v St.
Mary ulici u Pennsylvania ave-
nue, chycen byl v úterý dvema
cernochy James Judge, uderen
do hlavy a oloupen o $19.45.
Cernochy priražen byl ku zdi
a držán dokud jim nevydal to-
bolku svoji. Když tuto vy-
prázdniliž vrátili jí oloupené-
mu.
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(40. Výrocní Maškarní Pleší
j porádá i

i Sbor Katolických Sokolu l
? $
í v Katolické Budove, Madison a Duncan ul. \

| v pondelí vecer, 5. února 1934 f
*

j Krásné ceny budou rozdány VSTUPNÉ J
Sokolská hudba (Bohemian Novelty Orchestra) f
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Konec sníženému jízdnému
na kárách.

S udáním, že težké denní
ztráty následkem sníženého
jízdného nutí spolecnost’ od
snížení upustiti, narídili recei-
vri spolecnosti elektrických
poulicních kár, aby prvním
dnem mesíce února vybíráno
bylo za jízdu po 10 centech.

Snížené jízdné dva chec-
ky za 15 centu bylo v plat-
nosti od 2. ledna.

Norris, president obranné
ligy poplatníku daní, udal:

“Toto jest velikou chybou
ze strany spolecnosti. Pokus-
ná doba mela trvati tri mesíce
anebo spíše šest mesícu. Tri-
cetidenní zkouška nebyla žád-
nou skutecnou zkouškou. Co
pomohou námitky? úredníci
spolecnosti nechtejí snížení
jízdného a neprejí si, aby plán
setkal se se zdarem.”

Mayor Jackson rekl: “Ne-
máme žádnou poznámku ku
tomuto.” A pak po nekolika
jiných slovech dodal:

“Nevidím, proc mám uciniti
poznámku k tomu, co soud roz
bodl.”

Mayor kár poulicní spolec-
nosti ovšem neužívá. Poplat-
níci mesta vydržují mu drahý
rhitomobil a platí služné rídi-
vce.

o
Místo agentu policie.

Mezi zmenami, které privo-
deny byly odvoláním prohibi-
ce, je, že vynucování prohibice
dosud rízené zvláštními prohi-
bicními agenty, prenešeno jest
na policejní odbor, který no-
vým likerním zákonem k tomu
vázán.

Všechny nezdanené lihovi-
ny bootlgeru, prodeje bez li-
cense a cetné jiné prehmaty li-
kerního zákona, jsou nyní na
starosti policejních stanic, kde
zustanou až velkoporota ane-
bo kriminální soud se jich uj-
me.

V úradovne Brennana, ta-
jemníka policejního komisare,
Gaithera, na stolku ve stredu
trunilo sedm láhví ruzných ve-
likostí a obsahu a odstínu. Ka-
ždá nesla pripevnený lístek,
kde a jak sebrána a “zavre-
na.” Brennan poznamenal:
“Každodenní to obycejne skli-
zen.”

Ve Washington okresu
zatceno bylo ve stredu deset,
mezi temito trí cernoši a tri
ženy, na obžalobu, že prodá-
vali lihoviny bez license.

Prepady podniknuty byly
zrízenci šerifovy úradovny
hlavne v Hagerstown v sekci
tak zvané “Bowery.”

o
61 zabití v roce.

Ze seznamu policejních zrej-
mo, že 61 zabití událo se v mi-
nulém roce v Baltimore.

V 10 prípadech žalovaní ne-
byli postaveni pred velkoporo-
tu, ponevac koronerovou poro-
tou zbaveni viny na základe,
že zabití bylo ospraveditelným
Ve ctyrech prípadech osoby,
které byli vinnými zabitím, do-
padeni vubec nebyli.

Ze 40 souzených trí velko-
porotou uznáni vinnými z vra-
ždy prvního stupne, šestnáct z
vraždy 2. stupne a 10 ze zabi-
tí.

o
Kandy skonfiskované státem

plné lihovin.
Zkoumáním v laboratorích

zjišteno bylo, že zdravotním
odborem státního departmen-
tu, že cukrovinky, zdající se
na pohled býti prací Francie,
obsahovaly od 15 do 25 pro-
cent síly lihovin. Vetšina z cu-
krovinek plnena byla kona-
kem nebo koralkou. Kandy
tyto prodávány byly i školním
dítkám.

CCC úmrtí zavineno vládní
nedbalostí.

Že usmrcení dve ste mladí-
ku zamestnaných v civilních
lesních kampech behem exis-
tence lesních techto táboru,
zavineno bylo nedbalostí vlá-
dy a že “tato nic v ohledu tom-
to nekoná”, stanovil v pondelí
v hotelu Lord Baltimore redi-
tel koncilu národní bezpecno-
sti, William H. Sameron.

Naléhal na to, že jen málo
mest, nemocnic, hotelu a ji-
ných verejných budov stará se
vážne o bezpecnost’, ackoliv v
minulém roce zabito bylo je-
nom automobily 89.500 osob.

“Neznám tucet lidí ve Spo-
jených Státech, kterí by plne

rozumeli plnou stránku bez-
pecnosti. Verejnost’ nehody
bére bez poznámky na vedomí
a nikdy nedbá, jak vlastne ty-
to se prihodily. Nehody nej-
sou skutky Boha. Tem dá se
predejiti.” Uvedl, že ve všem
skryt jest problém nehody,jak
vidno z toho, že v domácnos-
tech na 44 procent rocne pric-
teno býti musí upadnutí.

Zlodej slepic v nemocnici.
V nemocnici v Annapoiis lé-

cen jest Basil Frayes z Manas-
sas, Va., zatím co jeho spolec-
ník, Howard Speran od Laurel
zavren jest v okresním vezení.
Kladeno jim za vinu, že ukra-
dli padesát slepic C. H. Bow-
manovi. Chyceni byli v sobo-
tu. Krádež spáchali na majet-
ku Bowmana u Jessups v pá-
tek v noci. Bowman strelil do
zlodeju zahlédnuv v rukou je-
jich slepice. Broky strelen byl
Frayes do obou nohou.

o

Oloupen v hotelu.
Stlucený klackem do hlavy,

svázaný a s ucpanými ústy,
nalezen byl v sobotu Alexan-
der Guss, distriktní správce
New Yorské spolecnosti na vý-
robu košil, ve svetnici hotelu
Southern na 13. poschodí.

Prepaden byl mužem, jenž
se ucházel o místo zástupce
spolecnosti v Baltimore a jenž
nazval se “Mr. Meyer.” Když
Guss s ním hovoril asi 15 mi-
nut a pak se od neho obrátil,
uderil jej muž do hlavy, zatá-
hl jej na postel a tam jej dále
týral. Z kapes ukradl mu $l3O

o

Obesila se.
May Massey, 371etá z Park-

ville, obesila se na posteli ve
svetnici domu, když manžel o-
dešel do blízkého obchodu, a-
by jí koupil zmrzlinu.

Stanley Price, 261etý, ze
Singer avenue, ucinil pokus o-
travy svítiplynem v kuchyni
domu. V casným zakrocením
uchován byl pri živote.

Thomas Moran, 561etý,
nalezen byl ve stredu mrtvý ve
svetnici v 1100 blocku E. Balti-
more ulici, preplnené výpary
plynu.

o
Švagrová žalována pro ukra-

dení lásky.
Julia Neville Steinmetz ze

600 blocku St. Johns road, ža-
luje svoji švagrovou, Marii
Steinmetz o náhradu $50.000
že odcizila jí lásku manželovu.

V žalobe stanoveno, že jest
manželkou Leo E. Steinmetz,
plumbare a kontraktora a že
žalovaná,. Marie Steinmetz
“podvratnou a nepoctivou ces-
tou ji odcizila náklonnost’ man
želovu.

o
8.500 akru jahod.

Pestitelé jahod v Marylan-
du sklízeti budou v tomto roce
jahody ze 8.500 akru, nejvetší
to rozsah od roku 1929.
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