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Místní Zprávy
Z krajanských kruhu.

Cechoslovákum v Curtis
Bay. V nedeli, dne 18. t. m.
odpoledne o 3. hodine, kazatel
J. M. Vondrácek bude míti na
pozvání Curtis Bayských Me-
íhodistských Protestantu Ceské
Kázání v Methodistském koste
le na thema:“Jest Ucení Ježíše
Krista pro cloveka XX. stole-
tí?” Vstup volný. Každý Ce-
choslovák jest uprímne zván.
Prijdte a privedte vaše zná-
mé.

Dram. Odbor Del. Vzdel.
Spolku “Pokrok” sehraje v ne-
deli, dne 18. února 1934 v Del-
nickém Dome, roh Madison a
Rose ulic divadelní predstave-
ní pod názvem “Podzimní Pí-
sen”. Hra ze života o 3 jedná-
ních. Napsal V. Kostelecký.

Následující úcinkují: R.
Gabrielová, st., L. Picková, A.
Klimeš, V. Picek, B. Petr, J.
Mraka, A. Picek, A. Cincibus,
M. Králíková, A. Esterková,
R. Gabrielová, ml., J. Picek,
M. Rojíková, V. Rysová, H.
Hackrová.

Dej za naších dnu v malém
meste. I. 11. jednání v hostin-
ské zahrade u Novotných. 111.
jednání po peti letech na stat-
ku Rehore.

Režii vede s. V. Picek. Hud-
ba A. Klimeše ml. Zacátek ve
3 hodiny odpol. Vstup volný!
Každý je uctive zván!

Minulý pátek, 9. února
porádal Demokratický Klub
Ceských Mladíku 7. wardy
maškarní ples ve své klubovní
místnosti, 2100 Ashland ave.,
který se vydaril všestrane. Pri
tom rozdány ceny následují-
cím: l. cenu: N. R. A., pí.
Alžbeta Matoušek, z c. 723 N.
Montford ave., 2. cenu: “May
West”, pí. Anežka Roslílek, z
c. 2418 E. Monument ulice; 3.
cenu: Door Prize: pí. Marie
Šebek z c. 901 N. Madeira ul.

- Na ukoncení masopustu
usporádal Kostelní výbor se
spoluúcinkováním Ochotníku
osady sv. Václavské masopust-
ní hru názvem “Pan Bulícek v
tisíci úzkostech”, masopustní
žert v jednom jednání, dále
frašku názvem “Je Neviditel-
ný”, též v jednom jednání, v
nedeli, 11. února v Osadní sí-
ni na Collington avenue. V
meziaktí zapeli písen “Posled-
ní polibek”, slc. A. Hrdlicka a
p. V. Vacek. Netreba uvádet
že smíchu bylo dost a každý z
prítomných se náležite poba-
vil neb to byla poslední zába-
va u osady v tomto masopuste.

Maškarní ples v Sokolov-
ne Jednoty Blesk porádaný v
pondelí byl zdarem na celé cá-
re “na hore” i “dole”. Návšte-
va byla veliká, zábava veselá
pri hudbe, jež nedala klidu a
nutila kde koho “do kola”.

Ceny rozdány byly následu-
jícím :

Pánové: Charles Senger,
“Nepremožitelný”; Jos. Pro-
cházka, “Lon Chaney”, The
Hunchback of Notre Dáme;
Mrs. Baše, Stamp Man.

Dámy: Edith Schanck,
“May West”; Ella Vacek, “Pe-
ter Pan”; Jindriška Lutts,
“Beth from Little Women.”

Príští divadlo v Sokolov-
ne. Dramatický Odbor Sokol-
ské Jednoty Blesk, zavdecí se
tentokráte jiste svému divadel
nímu obecenstvu. Vypraví v
nejlepším obsazení za režie p.
Ant. Cihláre a výpravy p. J.
Vály rozmarnou frašku: “Soj-
cí pero!” kterou s obrovským
úspechem, do posledního mís-
ta vyprodaných domech sehrá-
la rada nej lepších ochotnic-
kých divadel CSR. Jest to po-

darená historie malomestské-
ho života, hotový malomestský
pepr smešne nafoukané sme-
tanky ceského venkova, který
pobaví šibenicní zápletkou od
zacátku až do konce a roze-
smeje každého, že slzy jako
hráchy potecou mu po tvári.
Nezapomente a pripravte se
na srdecné zasmání v nedeli
odpoledne, dne 4. brezna.

Zpravodaj.

Masopustní ples cili “fa-
šianky” porádané Družstvem
Slovenského JDomu, minulé
pondelí v Lyceu osady sv. Vá-
clavské, na rohu Madison a
Duncan ulic, setkaly se, jak se
dalo ocekávat, s úplným zda-
rem. Možno ríci, že zábava
tato byla jednou znej hojneji
navštívených zábav v této míst
nosti dosud porádaných, cle-
nové, príznivci a známí porá-
dajícího Družstva sešli se z
blízka i z daleka, aby vzdali
poslední hold Princi Karnevá-
lu, a pokochali se pohledem na
masopustní tanecní rej pestre
odených dívek, žen a šohaju,
v národních slovenských, ces-
kých, moravských, slezských a
rusínských krojích, tvoríce
takto malebný celek jedné ná-
rodnostní rodiny, v rámu spo-
lecné staré vlasti, cechoslova-
kie. Mezitím co cilí sklepníci
pilne obsluhovali spolecnost’
rízným Gamrínovým mokem,
slovenská kapela pod rízením
p. Václava Matuly vyluzovala
líbezné hudební zvuky,jak pro
poslech tak i pro tanec, pri
nemž exempláre slovenského
“cardáše” ovšem nescházeli.
Ružová nálada pri nejlepším
porádku trvala až do pozdní
hodiny. —er.

o——

Proti Rooseveltovým snahám.
Že presidenta Roosevelta

“nebezpecné snahy” vedou A-
meriku do moci diktátorské,
tvrdil v pondelí pri výrocním
banketu Hamilton klubu v Sou
thern hotelu senátor, Daniel
O. Hastings, republikán.

Senátor byl hlavním recní-
kem banketu, který usporádán
byl na 125. výrocí narozenin
Abrahama Lincolna. Soustre-
dil rec svoji v protest proti de-
mokratické administraci.

“Toto není žádná demokra-
tická administrace,” zvolal,
když vykládal, jak kongres
vzdal se své moci.

Senátor, rodák Mairyland-
ský, znázornoval ku jakým
výsledkum by došlo, kdyby
diktátorskou stala se vláda A-
meriky. Je presvedcen, že a-
merický lid diktatorskfé moci
by se postavil proti.

Dále tvrdil, že zlepšení ny-
nejších pomeru “neceká ješte
za rohem”. Nejistota zlepše-
ní tohoto spocívá dle názoru
recníkova ve dvou faktorech:
nynejší penežní politice vlády
a omezení stanovené na jisti-
ny, jejichž omezením nemožno
prý bude financování nových
projektu zeme.

Pri hostine predsedal býva-
lý mayor mesta, Broening.

Ve školách porádány by-
ly primerené oslavy Lincolno-
vých narozenin.

Prátelé nových známek te-
šili se z 3 centových znovu vy-
daných známek Lincolnových.

Cernoši oslavili den v diva-
dle Lyric.

Ve mnohých klubech uspo-
rádány byly tance.

Policistou zastrelen majitel
taverny.

301etý George Richard Dud-
row, majitel taverny zastrelen
byl v úterý v ulicce za domem
1326 E. Lanvale ulice policej-
ním strážníkem, Andrew Dorn
Policista strelil jej v domnení,
že hledaným je banditou.Dorn
strelil dvakráte Dudrowa,když
tento, sám hledaje banditu,
policistovi vbehl do rány. Krát
ce po osudném strelení Harry
H. Smith, z Dukeland avenue,
vinený z banditství chycen byl
na blízké streše, kde se ukrý-
val.

Policita Dorn zbaven byl vi-
ny porotou, jež ve stredu uzná
la, že jednal “na ceste povin-
nosti a v patrné seebobrane.”

Výpovedi policistovy potvr-
zeny byly peti jinými policis-
ty. Jediné proti svedectví dal
pomocník Dudrowa, jeho
strýc, John R. o’Brien.

o
Dva bratrí poraneni na

sánkách.
Na Jefferson ulici a Lake-

wood avenue srazili se s truc-
kem státní silnicní komise sán-
ky dvou bratrí: Charles a Cla-
rence Hinke, c. 509 N. Belnord
avenue. Prvnímu rozražena
byla lebka, preražena žebra,
potlucena dásen a šestiletému
bratru jeho preražena rujka na
nekolika místech.
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C W A snižuje rady zamest-
nancu.

Na 200.000 zrízencu admi-
nistrace verejných prací odlo-
ženo bylo tento ctvrtek any
vládní fondy vycerpány jsou
na odbor tento.

Ti, co zustávají na sezna-
mech zamestnancu, odkládáni
budou týdne v poctu asi 10 pro
cent až do 1. kvetna, ponevac
nová apropriace nestací ku vy-
držování ctyr milionu. Povídá
se, že snad po 1. kvetnu budou
po ruce peníze, aby aspon cást’
udržována býti mohla v práci.

Presne, kolik jich odloženo
tento ctvrtek, stanoveno není.
Praví se, že übohých techto je
na 200.000.

Válecný odbor propustí 32,-
000 atd.

Puvodní suma administrace
$400,000.000 vycerpána byla
v sobotu.

o

Policista zastrelen 3 bandity.
Tremi bandity zastrelen byl

krátce po pulnoci v pondelí
policejní strážník severový-
chodní stanice, John Blank,
když se pokusil zameziti úte-
ku jejich z továrny na zavare-
ninu firmy H. L. Carpel ve
1400 blocku N. Central ave.

Do továrny poslán byl poli-
cista chodcem, který zaslechl
z úradovny zavznevší výbuch,
jímž vyražena byla dvére po-
kladny.

Pár zakrvácených ru,kavic,
ztracených asi jedním z ban-
ditu byly uznány za cestu ku
dopadení banditu. Jeden z
banditu prchl ulickou ku Hoff-
man ulici, touto bežel asi ku
sv. Josefské nemocnici a tam
na nádvorí upustil rukavice,
když prelézal ohradu na Eden
ulici.

Policií sledovány byly šlépe-
je muže, zretelne vytisknuté v
cerestvém napadeném snehu
ku Preston ulici, kde asi ban-
dita vskocil do káry jedoucí
smerem ku západu.

V úterý ráno oznámeno by-
lo, že severovýchodní policejní
stanice oznámila po pulnoci,
že podezrelý z vraždy držán
jest policií. Jméno nebylo
hned s udáním zjeveno.

Z domu doktora Johna H.
Long, 1916 McElderry ulice v
sobotu vecer zatím co rodina
byla vzdálena, ukradeno bylo
zlodeji šperku v cene SIO.OOO
a odevu v cene nekolika set do-
laru. Zlodeji vloupali se do
vnitr kuchynským oknem.

Gasolínová stanice ve
200 blocku záp. 31. ulice, pre-
padena byla dvema bandity,
kterí oloupili správce této,
Charles Killen o $22.

Joseph Smith, ridic taxi-
cabu z E. Chase ulice, bandi-
tou oloupen byl o $lO na hoto-
vosti, zimník a taxicab. Na
rohu Fallsway a Gay ulice za-
stavil taxicab, aby jím zave-
zen byl na Northern Parkway
a Old Harford road. Když
tam prijeli, bandita vrhl se na
ridice a oloupil jej. Taxicab
pozdeji nalezen byl ve 3300
blocku Glenmore avenue.

o

Matka 13 dítek chce rozvod.
Po 44 letech manželství

sklamána Christine F. Kofskey
zadala v pondelí žádost’ o cás-
tecný rozvod v Towson.

V žalobe udala, že pracova-
la v domácnostech pri varení,
praní prádla a žehlení vedle
prací na polích provádených v
dobe kdy s manželem vlastni-
la farmicku nedaleko Balti-
more. Porodila 13 dítek, z
nichž 6 jich jest na živu. Za-
šetrili si slušnou sumu penez a
koupili za ne majetek uloživ-
še cást* v bankách a stavebních
spolcích.

Kofskey prestal farmariti a
práce se mu znechutila. Po-
cal utráceti, stával se krutým
a casto ji bil.

- o
Cizinec.

Profesor Irwing Fisher uve-
rejnil seznam devatenácti mu-
žu, kterí rozumí penezum. Z
toho clovek mimodek soudí, že
zbytek všech nás zahrnuti bý-
ti musíme do seznamu tech, co
penezum nerozumí. Ostatne,
proc bychom chteli ukrývati
naší nevedomost’! Nikdy ne-
meli jsme více ohledne penez
známosti nežli “na pohled.”
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Farley postavil pred oci ve-
rejnosti nejenom kontrakty a
svého vlastního predchudce,
Waltera F. Browna, ale uvedl
též kopie dokumentu.

V prípise svém viní Farley
že $78,000.000 vzduchoplavec
kých podpor rozdeleno bylo
ve trech posledních letech me-
zi ctrnáct kontraktoru. ctyri-
cet procent z penez, tak tvrdí,
bylo vyplaceno na služby vu-
bec neprokázané.

Brown, bývalý generální
poštmistr, není vinen, že by o-
sobní mel z toho zisk, ale vi-
nen jest, že rozdeloval kon-
trakty v plné dohode se vzdu-
choplaveckými korporacemi.

William P. MacCracken, bý-
valý místosekretár vzducho-
plaveckého obchodu, uznán
byl ve stredu vinným senátem
z nevážnosti vuci senátu a od-
souzen na 10 dní do vezení.

L. H. Brittin, místopredseda
Northwest vzduchoplavecké li
nie, spcrlu uznán vinným a od-
souzen jako MacCracken.

Farley tvrdí, že kontraktori
rozdelili mezi sebou sumy pe-
nežitých vládních podpor a
kronm toho, že kontrakty uci-
nili predmetem divokých bur-
sovních spekulací, v nichž mi-
liony a miliony dolaru spadly
do klínu podnikatelu aniž tito
by museli uložiti do nich neja-
ký kapitál.

Mezi spolecnostmi zahrnuta
jest též spolecnost’, v níž inte-
resován jest kol. Charles A.
Lindbeirgh, jemuž ve stredu
Farley poslal ostrou odpoved
na jeho telegram zaslaný pre-
sidentu Rooseveltovi. Lind-
bergh po obdržení Farleyho
odpovedi, odeprel o této vubec
uciniti nejakou zmínku. Lind-
bergh je technickým rádcem
Transcontinental and Western
vzduchoplavecké spolecnosti.
Praví se, že Lindberghovi snad
odnata bude komise ve vojen-
ském reservním sboru na ob-
žalobu, že “chování jeho ne-
sluší se na gentlemana a du-
stojníka.”

Fish, republikánský kongres
nik, poprel ve stredecním pro-
hlášení, že Lindbergh ve svém
telegramu presidentu byl ne-
zdvorilým tím, že telegram
dríve sveren byl verejnosti ne-
žli predložen presidentu.

Fish ukázal, že ve vzetí kon-
traktu nebylo jednáno nestran
ne. K. pr. verejnosti sdeluje,že
Pan-American vzduchoplavec-
ká spolecnost’, která má jeden
z velikých vládních kontrak-
tu, byla vynata z rady odstra-
nených spolecností a vede poš-
tovní dopravu dále a že v cele
její stojí Cornelius Vanderbilfc
Whitney, demokrat, jenž uchá
zel se o místo kongresníka r.
1932 na demokratické tikete.

Dále ukázal, že Lindberg-
huv telegram vydán byl v New'
Yorku v 8.15 hodin v nedeli
vecer a téže noci v Bílém Do-
me prijat byl v 9.30. Fish pra-
ví, že to nebylo chybou Lind-
berghovou, že presidentu tele-
gram dán byl až v pondelí do-
poledne zrízencem Bílého Do-
mu.

Úredníci vládního odboru
jsou presvedceni, že Lindbergh
nemuže býti podroben discipli-
ne proto že protest zaslal pre-
sidentu, ponevac civilisté ma-
jící ve reserve komise, podlé-
hají vojenskému disciplinární-
mu jednání jenom když jsou
v cinné službe.

V kongresu odepreno bylo
Lindberghuv protest vložiti do
Congressional Record po trud-
kém boji pro a proti. Presi-
dentovi zaslány byly mnohé
dopisy a depeše v záležitosti
této. Asi polovina byla proti
Lindberghovi a druhá polovi-
na pro Lindbergha. Mnozí z
techto ukazují, že aféra tato
nesouhlasí se zastáváním se
presidenta, že “plne a svobod-
ne uvažováno býti má o verej-
ných záležitostech.”

o
Spolkový vestník.

Oznamuje se clenum spolku
sv. Vojtecha, že se bude odbý-
vat rádná mesícní schuze prí-
ští nedeli, 18. února urcite ve
2. hodiny odpoledne. Žádouc-
no jest aby se každý clen dle
možnosti dostavil neb duležité
jednání predlehá v této schuzi
na cem mají clenové rozhodo-
vat.

Václav Kozlovský, preds.
Josef F. Viktor, taj.
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Banghart zatcen v Baltimore.
Basil Banghart, z bandy

Touhy z Chicaga, který je tam
obžalován z únosu Johna Fac-
tora, byl v Baltimore dopaden.
Dve ženy a jiný muž byli zat-
ceni s ním, a jiný muž, o nemž
se myslí, že to byl dlouho hle-
daný Charles Connors, zmizel.

U jednoho z veznu policie
našla na $20,000 v bankov-
kách. Vedle toho se našlo skla-
dište zbraní a streliva, jakož i
úplná výprava na prestrojová-
ní se a lícení tvárí.

Zatcení bandity bylo umož-
neno informací které se dosta-
lo policii v Baltimore z prame-
nu, jež nebyly udány. Podle
informace, silne vyzbrojená po
licie se vypravila do obydlené
budovy Green Halí, stojící v
lepší residencní ctvrti, aby po-
dnikla nájezd na apartment
na 7. patre. Když se policisté
blížili domu, krácejíce v ma-
lých skupinách, spatrili u chod
niku automobil, který mel li-
censi z Illinois a v nemž sedel
nejaký muž. Ukázalo se, že
je to Banghart.

V jeho bytu byla nalezena
Jessie Touhy, manželka dlou-
ho pohrešovaného Tommy Tou
hyho. Její spolecnice zatcená
s ní udala, že se jmenuje May
Davis. Pravila, že žila s Bang-
hartem, oba známí pod jmé-
nem “manželé J. E. Stewart.”
Zatím co tyto ženy byly vyslý-
chány a byt prohledáván, ve-
šel dovnitr nejaký muž. Udal,
že se jmenuje Isaac Costner, a
byl zatcen. Pri tom se zjisti-
lo, že ješte jiný muiž casto do
bytu chodíval a podle popisu
vše se shoduje, že by to mohl
býti"hledaný Charles Connors.

V byte byly dve strojní puš-
ky, jedna puška na plynové
bomby, malé rádio na zachy-
cování policejních reportu, a
konecne zarízení ku prestro-
jování se vlásenky, lícidla a
všeho druhu obleky.

Všelijakých potreb na pre-
strojování bylo tolik, že by se
jimi dala vypraviti celá diva-
delní spolecnost. Ve dvou ka-
belách bylo nalezeno za $13,-
000 penez v bankovkách od $1
do S2O a Costner mel v kapse
$1,485.

John Factor prijel v úterý
z Chicaga sem a zjistil Bang-
harta a Isaaca Cortner jako
únosce, kterí jej v cervenci v
Chicagu unesli na výplatné
$70.000.

ctyri podezrelí clenové Tou-
hy bandy, vydáni budou Chi-
cagu, jak ve ctvrtek oznámil
státní návladní o’Conor.

o

Spálení dámu vdovy pred
porotou.

V budoucím mesíci predlo-
ženo bude vyšetrování o spá-
lení ohnem domu jejího v Es-
sex 27. prosince.

Jennie Regas, vdova, se svý-
mi osmi dítkami ohnem pripra
véna byla o prístreší. Ohen,
jímž dum její znicen byl, vy-
pukl v dome po tretí. První o-
hen vypukl v dome roku 1931.
Dum po obdržení pojištení byl
prestaven v cervnu a hned o-
pet zapálen. Podobne stalo se
i po tretí. Panuje presvedce-
ní, že byl obetí nejakého žhá-
re.

Znicení domu spojeno bylo
s jinou nehodou rodiny, když
tisíc dolarová pojistka na ži-
vot jejího manžela ztracena jí
byla na káre pred rokem. Ro-
dina vržena v bídu tak, že do-
brocinnost se jí ujati musela.

Ukradli z kostela obleky.
Z episkopálního Christ kos-

tela na rohu St. Paul a Chase
ulic, ukradeny byly ve stredu
v noci dámské obleky, jež zdej
ší firma pujcila kostelu, který
jich užiti chtel pri zábavném
vecírku.

o
Soudce Stump pohrben.

V úterý pohrben byl nej star-
ší clen nejvyššího Baltimorské-
ho soudu, soudce Henry Ar-
thur Stump. Pohreb konán byl
z c. 1034 N. Calvert ulice.
Soudce pohrben byl v Harford
okresu. Z úcty ku zesnulému
v úterý tri soudy odrocily se o
pul druhé hodine odpolední.

Soudce Stump zesnul v sobo-
tu ve svém príbytku. Až do
ctvrtku zasedal v soudu. Stár
byl 77 roku.

Spolecnosti taxicabu nezodpo-
vídají volání telefony.

Stížnosti podány byly komi-
si verejné služby, že taxicabo-
vé spolecnosti odpírají zodpo-
vídati volání telefony, zvlášte
když taxicab jeti má do vzdá-
lenejšího místa. Spolecnostem
lépe se zamlouvá nechati své
taxicaby jezditi po ulicích ne-
žli po skoncení cesty vrátiti se
a cekati na volání telefonem.

Z komise verejné služby o-
známeno bylo, že každý tako-
vý prípad, kdy volaný telefo-
nem taxicab neodpoví, vyšetro
ván bude a po prípade taxica-
bu i licens odnata bude.

o
Cernoška bodla dva muže.
Cernoška s nožem v ruce vy-

skocila v pátek z ulicky ve 100
blocku N. Eden ulice, bodla
nožem muže kolemjdoucího
do ramene, pak se rozbehla
dále do vzdálenosti asi 75 yar-
du a tam bodla jiného belocha

Za nedlouho zatcena byla a
zavrena na severovýchodní
stanici, kde 251etá Geniva Car-
ney obžalována z útoku. Pobo-
dáni byli: Isadore Liusk a Her-
ry Thumbs.

Ležící na lužku nemocná,
roku stará Miriam Smith,

vržena byla v nervový záchvat
když do tváre cernošským zlo-
dejem, který vlezl do domu, c.
4430 Raspe avenue, vržen jí
byl svazek klícu, cernoch,
když zahlédnuvší jej Smitho-
vá vzkrikla, chopil klíce ležící
na skríni a hodil je v oblicej
nemocné. Prchl z prázdnýma
rukama.

S obliceji zastrenými šát-
ky, tri cernoši okradli obchod-
níka Louise Hyatt v 1600 bloc-
ku Gough ulice o $lO.

Ctyri utonuli.
Ctyri clenové posádky lodi-

ce Pumell T. White spolu s ka-
pitánem ztratili životy své,
když lodice prevrhla se s nimi
v pátek 80 mil od Norfolku.
Tažena byla v dobe katastrofy
lodí pobrežní stráže. Pohrou-
žila se do hlujbin more v nej-
kratších okamžicích. Zahynu-
li: kapitán Charles Nicklas a
ctyri clenové posádky. Za-
chráneni byli trí. Lodí pobrež-
ní stráže tažena byla od Cápe
Tear River v Severní Karolí-
ne. Vezeno jí bylo dríví.

o
Zastrelil ženu a sebe.

Thomas J. Johancen zastre-
lil se ve svém domove na Lin-
thicum Heights v úterý odpo-
ledne, když pred tím zranil
svoji manželku, Annu Eustace
Johancen. Zranení této není
težkým.

Zastrelený byl 63 roku stár.
Byl superintendentem tiskárny
“Sunu”, kde zamestnán byl od
roku 1919.

o
$463.000 na výpomoc.

Behem posledního týdne roz-
deleno bylo mezi 41.968 Balti-
morských rodin $463,000 jako
pomoc vládní komisí. Zahrnu-
je se v to i platební listina pro
ty, kterí konali práci pod ríze-
ním administrace.

o
$6,147.598 na pomoc.

Pomoc státu Marylandu ad-
ministrací vládní pomoci mezi
22. kvetnem a 31. lednem do-
sáhla výše $6,147.598. V po-
sledním mesíci dáno bylo Ma-
rylandu na pomoc nezamest-
naným $1,775.000.

Administrace na pomoc vy-
dala ve státech v dobe jmeno-
vané celkem $339,694.118.

o
Farley obvinuje vzduchopla-

vecké linie.
Ostrá obžaloba, že skupina

korporací vzduchoplaveckých
se spikla na rozdelení mezi
sebou podpor vládou po-
skytovaných vzduchoplavec-
kým liniím, vznešená byla ve
stredu generálním poštmis-
strem, James A. Farley.

Obžalobu tu ucinil v pri-
píšu zaslaném senátoru Hugo
L. Black, demokratu z Alaba-
my, predsedovi zvláštního se-
nátního výboru, aby vyšetril,
proc minulý pátek vládou zru-
šeny byly kontrakty se všemi
vzduchoplaveckými liniemi do
právu jícími poštu a služba ta-
to sverena válecnému odboru.
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