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Automobily.
Devet roku stará Mary

Annette Lewis byla smrtelne
zranena pred zraky jejího otce
v nedeli odpoledne, když auto-
mobilem srazil ji policejní
strážník, William H. Gardner
z východního distriktu pred do-
mem, c. 2403 Jefferson ulice.
Chtela prejiti ulici.

Automobil cernochy ríze-
ný spadl v nedeli s náspu na
koleje Washington, Baltimore
a Annapolis dráhy u Ferndale
po 9. hodine v noci. Zasažen
byl vlakem dríve nežli cernoši
z neho mohli se dostati. Spen-
cer Hutchins, 221etý ze Solo-
mon’s Island, za krátko zrane-
ní podlehly v nemocnici, ctyri
jiní poraneni byli. Dva z nich
byly dítky. Automobil rídil
Philmore Brooks, jenž vytlacen
byl ze silnice automobilem Ste-
phen Geyer z Baker ulice. Ge-
yer z místa neštestí ujel. císlo
jeho automobilu bylo zjišteno
a on zatcen ve svém príbytku.

John Murphy, zrízenec
Mount Wilson sanatoria u
Pikesville, byl zabit automobi-
lem, když šel po Reisterstown
silnici asi míli od Pikesville.
Automobil rídila Martha
Storms z Hanover, Pa.

Wesley J. Dew, 641etý z
Rosemont v Baltimore okresu,
byl zabit neznámým automobi-
listou ve 3200 blocku Annapo-
lis road, blízko mestské linie v
sobotu v noci.

Automobilem, kterýž rí-
dil Adrian H. Onderdonk, ridi-
tel St. James školy v Hagers-
town, zabit byl cernoch v sobo-
tu v noci na Lombard a Penn u-
licích.

V Du Pont Heights, Md.,
pet belochu zraneno bylo, tri
težce, když servali se s tlupou
cernochu. Zranení vzati byli
do nemocnice ve Washingtonu.

Beloši jeli v automobilu. U-
dávají, že ku rozkazu cerno-
chu, jichž prý bylo tricet, za-
stavili a zaslechli urážlivá slo-
va. Proti tomu zatcený cer-
noch, Martin Davis z Anacos-
tia, udal, že rvacku zavinili be-
loši, kterí zastaveni byli cernoš
ským automobilem. Ve rvacce
automobil belochu byl silne po-
škozen.

Petiletý Benjamin F. Gra-
ham osudne zranen byl v úterý
automobilem na Pulaski
Franklin ulicích. V nemocnil i
podlehl zranení. Automobil
rídil Charles R. Miller z Ellers-
lie avenue.

Pri precházení Baltimore
ulice u Howard ulice zranen
byl automobilem 341etý Steve
Stamas. Byla mu rozbita leb-
ka.

Na Charles ulici a 29. uli-
ci zabit byl automobilem Carl
Lohmeyer. Automobil uderil
jej takovou silou, že vyhozen
byl do výše až do predního o-
chranného skla. Auto rídil cer-
noch Harry J. Collick. Po sra-
žení Lohmeyera auto vyletelo
na chodník a zastaveno bylo
Collickem nežli preletelo chod-
ník do prilehajícího Wyman’s
parku. Usmrcený byl 61 roku
stár, byl clenem obchodní fir-
my.

Neznámým automobilem
zranen byl Charles B. Cooksey,
na Kresson ulici a Philadelphia
road.

Krátce po najmutí auto-
mobilu od rentující agentury,
Samuel Carbone, 281etý z 800
blocku Et Eager ulice, usmrcen
byl. Ridic, Santo Genovese, 25
letý, udán byl, že zavinil smrt
jeho. Tento udal, že zahnul au-
to z Pratt ulice, aby se vyhnul
srážce s nákladním vlakem me
zi Arundel Sand & Gravel spo-
lecností a Standard Oil budo-
vou. Automobil vrazil do tele-
grafního sloupu.

o
Manželské license.

V první polovici letošního
roku bylo vydáno povolení ku
snatku v Baltimore o 2.700 ví-
ce nežli v téže dobe predešlého
roku.

Do konce cervna ve státu vy-
dáno bylo celkem 13.072 povo-
lení ku snatku. V cervnu vy-
dáno bylo 322 licensí v Mary-
landu a 890 v Baltimore meste.

o—
Zranen pádem.

801etý Joseph Gibson v Ha-
lethorpe kriticky zranil se pá-
dem se strechy svého domu v
úterý.

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.

POLITIKA.
Harry W. Nice, republikán-

ský kandidát governérského ú-
radu, v reci kterou pronesl v
pondelí v hotelu Lord Balti-
more, ucházel se prímo o hlasy
demokratu, kterí pri primár-
kách hlasovali pro dra. Charles
H. Conley z Frederick, jenž byl
protikandidátem governéra
Ritchie.

Nice rekl, že jest presved-
cen, že demokraté, kterí pro
neho hlasovati budou, nemo-
hou býti vineni z nevernosti ku
strane, ale naopak, že s uzná-
ním o nich souzeno býti pro
snahy udržeti v moci zdravé
politické smery a princip ver-
nosti ku státu.

“Toto,” rekl, “význacne zo-
brazeno bylo, když více nežli
100.000 demokratu, kterí stáli
proti nynejší demokratické
mašine a hledeli se z ní vybavi-
ti za vudcovství dra. Conley,
hlasovali pro neho.

Hlasy jejich znacily jejich
názory o zachovávání zákona,
vážnosti ku konstituci proti po-
litické organisaci, pro úlevu z
bremene daní, zavinených
plýtváním.”

Státní senátor, J. Allan
Coad, jeden z nejvetších kriti-
ku governéra Ritchie v zákono-
dárne a vudce oposicních stran
v jižní cásti státu, v pondelí
prohlásil v Leonardtown, že
“bude-li potrebným” jezditi
bude státem a pracovati pro
znovuzvolení governéra Rit-
chie. Senátor dovozuje, že 15
létá administrace rízená Rit-
chiem, predcila všechny jiné
od dob Obcanské války vzhle-
dem snížení daní.

Senátor prohlásil tak ve schu-
zi, jež navštívena byla více ne-
žli 700 osob.

Krome neho recníky byli:
governér Ritchie, George L.
Radcliffe, Herbert R. o’Conor
a jiní. -

Governér v reci své chválil
senátora Cood, který predpove-
del, že governér obdrží vetšinu
mezi 500 a 1.000 hlasu v St.
Mary’s okresu.

William Bauernschmidt,
sekretárka sdružení verejných
škol, recnila v pondelí v žen-
ském demokratickém klubu 9.
wardy, c. 903 Gorsuch avenue.
Odsoudila výbor volebních do-
hlížitelu, ponevac každý clen
jeho jest “wardovým bossem
anebo politikárským vudcem”.
O presidentu Rooseveltovi re-
kla, “at nekdo z kritiku jeho
prijde s plánem lepším nežli
jest jeho”.

Odsoudila demokratické po-
litikárské vudce v Baltimore,
kterí pracují pro Johna Meyer,
když právnické sdružení roz-
hodlo, že není schopen pro mí-
sto v nejvyšším soudu, odsou-
dila dále “veliký nešvar”, když
soudcové mají jiti skrze pri-
márky, zastávala se znovuzvo-
lení soudcu Stanton a Adams,
aby ženské politické kluby vy-
sílaly výbory ku Traffic soudu
v prípadech automobilových
nehod a tyto “sledovati až do
konce.”

Bauernschmidtová volala ku
ženám: “Vy ženy budete míti
moc dobýti v politice všeho, ce-
ho žádati budete, nebudete-li
slepe následovati stranu. Že-
ny jednou budou diktátory v
politice, treba ten den jest je-
šte dalekým.”

Dávku pepre pridala rkouc,
že “mnohokráte pri hlasování
pro demokratickou tiketu, mu-
sela si držeti nos.”

Governér Ritchie recnil v
úterý v Elkton, kde slíbil asi
1.000 posluchacu, že nová Phi-
ladelphia silnice, jež práve se
staví, pujde též snad Elktonem,
aby tím pokrok mestecka zdr-
žen nebyl.

Stavba nové silnice z Golden
Ring do Aberdeen podniknuta
na zakrocení vládního PWA
odboru.

o
Doktor Lumpkin se obesil.
Dr. Robert G. Lee Lumpkin,

lékar, obesil se v pondelí ve své
úradovne, c. 11 E. Fayette uli-
ce. Drát od telefonního vede-
ní pripevnil na roure.

Obešeného lékare nalezl
cernošský posluha budovy ko-
lem 3. hodiny ráno. Podešený
cernoch vybehl do ulice a za-
volal policistu, který pretal
drát a zavolal ambulanci. Oso-
by této marne pokoušely se lé-
kare privésti ku životu. Stár
byl 63 roku.
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Místní Zprávy.
Z krajanských kruhu.

V oslave Indiánského Dne
Indiánka z Cheyenne kmene,
princezna Chinquilla, rozdelo-
vala ceny v Patterson parku
tem, kterí z Americanu úcast-
nili se oslavy. Mezi poctenými
cenami byla krajanka, Miss
Geraldine Peroutka, jež úcast-
nila se oslavy jako predstavi-
telka “hledace stezek”. Pri o-
slave provedena byla rada tan-
cu behem bohatého programu.

Emil Opava, c. 2537 Easjt
Monument ulice, syn manželu
Bernard Opavových, odejel ve
stredu z Baltimore, aby nastou-
pil místo prvního flétisty v
Minneapolis symfonickém or-
kestru.

Krajan jako první flétista
orkestru, jest nej mladším v o-
hledu tomto po celé zemi v kte-
rémkoliv orkestru.

V kvetnu tohoto roku obdr-
žel diplom z Curtis hudebního
ústavu ve Filadelfii, kde dostu-
doval ctyrletý kurs.

V letošní letní sezóne puso-
bil jako flétista ve Philadel-
phia symfonickém orkestru.

Na hrbitove Nejsv. Vyku-
pitele pohrbeni byli:

Dne 12. ríjna p. Mathias
Zeman, manžel Magdaleny Ze-
man, c. 929 N. Washington uli-
ce, jenž podlehl záchvatu mrt-
vice ve veku 87 roku 9. ríjna.
Povoláním byl krejcí. Synem
jeho je sergeant Louis Zeman.
Narozen byl v Cechách, odkud
pred 51 roky se prestehoval do
Ameriky. Náležel ku spolku
ssv. Cyrila a Methodeje.

Dne 13. ríjna pí. Filome-
na Cada, manželka Fredericka
Cady, c. 533 N. Castle ulice,
jež podlehla zápalu plic ve ve-
ku 47 roku 9. ríjna. Narozena
byla v Rakousku, clenkyní by-
la Svaté Rodiny.

Dne 13. ríjna pí. Anna
Urbánek, manželka Václava
Urbánka, c. 709 N. Port ulice,
jež podlehla srdecnímu zá-
chvatu dne 11. ríjna ve veku
90 roku. Narozena byla v Ce-
chách. Do Ameriky pristeho-
vala se pred 52 roky.

Pohrby tyto vypravila firma
Cvach & Syn.

Divadelní sezóna Sokolské
Jednoty Blesk zahájena byla v
nedeli sehráním frašky o 3 jed-
náních: “Návrat k prírode”.
Frašku sepsal Karel Fort. Ve
hre pusobili: Anton Cihlár ja-
ko Rudolf Horánek, soukrom-
ník, Fr. Bouda, jako Filip Dun-
dr, neurcitá existence. Eliška
Vacková, jako Jindra Mazaná,
správná dívka; Vine. Ševcík,
jako Jazura, lesní; A. Sochu-
rek, jako K. Dolanský, mysli-
vecký mládenec; Sylvia štet-
ková, jako Kotalice, posluho-
vacka; M. Primusová, jako
Marticka, její dcera; Jan Kaš-
par, jako Josef, sluha u Horín-
ka.

Snahy dovedných techto her-
cu, kterí úloh svých zbavili se
s nejvetším zdarem, odmeneny
byly vdecným posluchacstvem,
jež v mysli své zalétlo zpet do
Staré Vlasti naší do hvozdu
Šumavenky.

Režii rídil A. Cihlár, svetel-
né efekty na starosti mel E.
Ceský. Výpravu obstaral Jos.
Vála a úlohy nápovedy na sta-
rosti mel F. Korán. Jejich pri-
cinením dekovati jest spolu s
osvedcenými herci za zdar.

Na den 28. ríjna v príprave
je: “Bývali Cechové.”

o

Vyrval žene tobolku.
Na Federal ulici u Castle u-

lice, neznámý muž vyrval Nao-
mi Barnes z E. Eager ulice to-
bolku v nedeli vecer. V tobol-
ce mela $4 a péro.

Zrízenka North Charles
ulice cistírny obleku, Mattie F.
Pollack z Eutaw Place, prepa-
dena byla v úradovne cistírny,
c. 2448 N. Charles ulice, dvema
belošskými bandity a ruce jí
svázány drátem když pred tím
pohroženo jí bylo revolverem.
Spolu ústa jí byla ucpána. Z
pokladnicky bandity ukradeno
bylo s3l.

Prepady v Clifton parku.

Paní Anna Kudma z císla
2414 Ashland Ave. zažila smr-
telné úzkosti v pondelí vecer,
dne 8. ríjna na ceste skrz Clif-
ton Park, když se übírala do
schuze která se odbývala ve
škole v Clifton Park Junior
High školy v 8:20 vecer. Jdouc
parkem po pešine aby si nade-
šla, byla náhle ze zadu napa-
dená nejakým pobudou se kte-
rým se potýkala tak dlouho až
konecne s napetím všech sil a
voláním o pomoc se prihnali
policisté. Násilník utekl. Kra-
janka citelne zranena byla na
tele. Není pochyby, že lotras
mel zlé úmysly. Její duchaprí-
tomnost a odvaha zvítezily nad
bídákem. Paní Kudrna jest
Sokolkou a jako taková ukáza-
la svou zdatnost ve cviku a ne-
boj ácnost. Policie pátrá po
pobudovi.

Asi 20 minut pozdeji Loui-
sa Todd, c. 3023 Erdman ave-
nue udala policii, že náhle muž
nejaký vynoril se z parku u
Erdman avenue a ji jdoucí uli-
cí chopil za krk. Todd vytrhla
se mu, bežela na Harford road
a telefonovala pro policii. Ná-
silníkem byl beloch asi 25 roku
starý.

o

Pageant ve Stadium.
V pondelí a v úterý ve Sta-

dium predstavena byla historie
pocátku Marylandských osad-
níku. Pageant dvakráte odlo-
žen býti musel pro dešt.

Ku zdaru pageantu prispely
zdroje moderní vedy.

Zatím co prednášeny událos-
ti skupinami mladíku a dívek
obecenstvu, dirigována byla ce-
lá akce Percy J. Burrellem, kte
rý kontroloval z budky jevište
všechny odstíny králu a bojov-
níku, Indiánu a ne-Indianu a
ne-Indianek.

Úterní návšteva pageantu,
jenž konán byl na 300-letou o-
slavu Marylandu, byla vetší ne-
žli v pondelí. David Weinbren-
ner, státní sekretár, vítal zá-
stupy jménem governéra Rit-
chie.

Pocátek pageantu “Duše Ma-
rylandu”, pocal v 8:15 vecer.
Ve scéne zástupcu jednotlivých
národu s prápory, mezi nimiž
scházeli Nemci, ponevac jejich
prápor nazistický nebyl pripuš-
ten do Stadium, byla i naše Ce-
skoslovenská skupina v krás-
ných krojích.

V pondelí odevzdáno bylo
7.800 vstupenek a v úterý 8,-
200.

V pageantu úcastnilo se na
jevišti pres tri tisíce osob, mu-
žu, žen a dítek v ruzných cás-
tech zajímavých obrazu.

o

18. 243 nových volicu.
Pri úterní registraci zaneše-

no bylo do volebních seznamu
dálších 18.243 osob 11.234
demokratu, 6.484 republikánu
a 525 bez príslušenství. Pocet
všech oprávnených volicu do-
stoupil tím výše 367.773 a to:
233.187 demokratu, 115.146
republikánu a 19.440 bez prí-
slušenství k té nebo oné strane.

V úterní registraci zanešeno
bylo 10.373 mužu a 7.870 žen.

o

Prekvapení.
Ike Jones, farmár náhodou

poznal, že vlastní $30.000.
Ike vlastní farmu na Bosley

road u Hot Spring road.Pozván
byl v pátek dostaviti se do úra-
dovny k dani z príjmu.
Farmár vysvetloval, že má že-
nu a tri dítky a príjmy že jsou
tak malé, že nevynáší tolik, a-
by dan z jím placena
byla. V úradovne povedeli mu,
že vlastní sumu penez uloženou
ve sporitelne. Suma tato s ú-
roky došla na $30.000.

Do banky uložila jeho matka
SIO.OOO pred 25 roky. Když
farmár v pátek vrátil se domu,
odešel na pole do práce nevší-
maje si nových prátel, kterí spe
chali s gratulací. Je 60 roku
stár.

o
Proti zápasníku.

Tvrde, že kontrakt s Charles
Nedomastský, pestním zápas-
níkem, jenž “pracuje” pode
jménem Jimmy Jones, mel je-
šte závazek na 6 roku, John
Martin žádal o zákaz, jímž za-
bráneno býti má zápasníku
“pracovati” s jiným podnikate-
lem.

JM g|g| jEnrMj
. Mg

BALTIMORE, MD., (V PÁTEK) FRIDAY, 12. RÍJNA (OCTOBER) 1934

Dr. Goodloe o Nemecku.
Dr. Jane F. Goodloe, profe-

na Goucher koleji v roz-
mluve s novinárským zpravo-
dajemi “Evening Sun” udala,že
od príjezdu svého z Nemecka,
zodpovídati má otázky cásto jí
kladené:

“Proc Nemci nepovstanou
proti nynejší vláde a nezvolí si
jiné vudce” a “Jak Nemci smý-
šlí o tom co se stalo a deje v
Nemecku?”

Odpovídá na otázky tyto
tím, že shledala, že Nemci jsou
temi samými pohostinnými,
vzdelanými lidmi jako byli
pred 25 roky, když se je nau-
cila znáti.

Nynejší censura novin a ne-
spravedlnosti na pocátcích ny-
nejší vlády páchané, stále jim
jsou na mysli.

Co nemohou pochopiti je sta-
novisko jiných zemí, které ma-
jí anebo mely také revoluce a
prolití krve více nežli stalo se
v Nemecku a prec nikdo je ne-
odsuzuje tak jako deje se Ne-
mecku.

Temto odpovídala profesor-
ka : “Slýchám, že více se žádá
od vzdelaného národa.”

Jeden z tazatelu jejích trpce
si stežoval, že ctyri mesíce po
tom, kdy Versaillský mír byl
podepsán, nesmela potrava bý-
ti zasílána hladovícím ženám a
dítkám.

Kdyby padl Hitler, praví pro-
fesorka, pak jenom dve veci v
Nemecku byly by možnými:
komunism anebo moc jednoho
z radikálních vudcu.

Rekla, že za jedné príležito-
sti byla hostem pri obede v jed-
né židovské rodine. Tam ži-
dovští hostitelé rekli jí, že ni-
kdo více nemuže si práti vyhná
ní z Nemecka židu do Nemec-
ka z východu se vedravších ne-
žli nemectí židé samotní.

Na otázku zpravodaje, zda-
li nynejší vláda se udrží anebo
zjednána bude cesta ku chao-
su, odpovedela:

“Nikdo neví. Mladí jsou pl-
ní nadeje, starí velice vážni.
Ale ti, kterí z jiných zemí de-
lají takové obtíže nynejší ne-
mecké vláde, meli by si z bible
precisti z kapitoly 16. knihy
Soudcu verše od 23—31. V od-
stavci tomto se praví, že Sam-

jenž osleplý ku potupe své
vtažen byl do synagogy, strhl
sloupy této a v sutinách prišlo
o život “daleko více nežli tech,
které on pobil za svého živo-
ta.”

—o
Ctyri odsouzeni.

Trí prestupnici likerních zá-
konu a jeden zlodej listin, od-
souzeni byli do vezení, na dva
roky každý. Tresty usoudil
vládní soudce ,Chesnut.

Leroy Johnson se priznal, že
ukradl certifikát válecného vy-
sloužilce, na který podvodne
obdržel $361.59.

Johnson, jak udáno, skocil s
nákladního vlaku v Chambes-
burg, Pa., v ríjnu 1932 a šel na
farmu Samuela Hankins, vete-
rána. Oba se sprátelili. John-
sona Hawkins nechal na farme
asi rok. Zmizel z farmy, když
ukradl certifikát svého hostite-
le, odešel do Cumberlandu a
tam se predstavoval jako Haw-
kins.

Když obdržel na tento pení-
ze, odešel do Západní Virginie,
kde zatcen byl na vydání faleš-
ného checku. Spolu tam vinen,
že dva ukradené automobily
prepravil pres hranice státu.

Irwin Halí, Edward Dryden
a James H. Knight, odsouzeni
byli, že pálili koralku.

o

Prepady.

v

— Motorman c. 27. káry,
prepaden byl na konci routy,
když cekal na káre na Biddle
ulici u Edison Highway a olou-
pen dvema belochy o $lB ko-
lem 8. hodiny v noci v sobotu.

Ferdinand Sturm udal, že
jeden napráhl nan revolver.

— 1 Dva cernoši oloupili ridi-
ce taxicabu, Golden Aldens na
Harlem a Arlington avenue o
$2.

o
Baltimoran klesl mrtev

v Chicagu.
Phillip H. Barnes, 69 roku

starý z W. Lafayette Boule-
vard, klesl mrtvý na nádraží v
Chicagu, kde cekal na vlak.
Býval svým casem železnicním
formanem.

Zdanovací sazba snížena.
Zdanovací sazba mesta sní-

žena byla na budoucí rok o
$29,249.422. Zdanovací base.
na budoucí rok obnáší $1,829,-
881.978.

Pred tremi roky zdanovací
base dosáhla výše $2,225,091.-
796. Prícinou snížení je po-
kles v cenách nemovitých ma-
jetku.

o

Pro odstranení ochranných
sloupu.

v
Stavební sdružení York road

žádá, aby ochranné sloupy, jež
v poslední dobe poráženy jsou
automobilisty, kterí je hlavne
v casných ranních hodinách
nevidí ženouce se domu, byly
odstraneny bez ohledu na pe-
šáky, kterí za nimi pomerne
bezpecni jsou.

KLENOTY HODINKY
TOILETNÍ SOUBORY BRÝ-

LE PÉRA A TUŽKY
levne nakoupíte u

B. J. ŠVEJDA
—: Zlatník a Hodinár :
23 E. MONUMENT ST.

Prodáváme na splátky
Platte aneb SI.OO týdne

Elektrická spolecnost’ získala.
Príjmy spolecnosti elektric-

kých dráh za poslední ctvrtletí
vstoupily o 4|4 procent proti
trem mesícum predešlého roku.

o

Bitva.
V bitve, jež strhla se, hlavní

úlohu hrály dve židle a jedna
láhev ginu.

Gin, jak strážník svedcil, byl
vypit 681etým Williamem Bax-
ter z Owings Mills, jenž po po-
silnení se vrhl se na Dorothu
Ruby Wilburn v hádce o 191eté
dceri'této. Bitva dobojována
byla porážkou Baxtera, jenž se
svojí potlucenou hlavou a odre-
nou rukou musel se uchýliti do
nemocnice.

Vítezky, matka a dcera, ob-
jevily se s potlucenými a obvá-
zanými hlavami ve stredu pred
soudcem v Pikesville, jenž obe
zadržel pro dálší jednání pod
zárukou SSOO.

o
Manželství.

Rose Brooks, 161etá, žalova-
la o zrušení snatku s Isaacem
Sussman. Svedcila, že ona a
Flora F. Winakur vdáli se 30.
dubna v Ellicott City za Suss-
mana a Emanuela J.Wolfson.
Winakur podobne žádala o
zrušení snatku.

Obe žalovaly, že 26. dubna
seznámeni byli s muži temito
jimi privedeni k tomu, že šc
ne vdály.

Pro Brooksovou snatek, jak
žalovala, byl jenom “žert”. Lí-
cila, jak oba párky odejely do
Ellicott City v taxicabu, na
který sehnali mezi sebou pení-
ze, jak mohli. Po svatbe obe
vrátily se domu a manželé ode-
jeli do Filadelfie.

o

Odsouzena na 18 roku.
Alberta Palmer, cernoška,

byla odsouzena na 18 roku do
vezení pro zastrelení cernocha,
Johna Taubman v dome ve 300
blocku Forrest ulice.

James Gore, 76 roku sta-
rý z Ruxton, odsouzen byl na
šest mesícu do polepšovny za
rozbití okna v likerním obcho-
du a odnešení z tohoto devíti
láhví “zbarvené vody.”

Okno v obchodu Charlese D.
Harrington rozrazil cihlou.

o

100 galonu nezdanené koralky
skonfiskováno.

Sto galonu koralky, na než
nebyla zaplacena vládní dan,
nalezeno bylo v budove vlast-
nené korporací Lord Fairfax
ve 400 blocku W. Conway uli-
ce. Dva byli zatceni.

o

Otravy.
Z otravy plynem pomoženo

bylo v nemocnici Frede Shipley
28 roku staré. Otec nalezl dce-
ru ležící v bezvedomí na podla-
ze kuchyne. Plyn ucházel ze
ctyr otevrených horáku ka-
•men.


