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Místní Zprávy.
Z krajanských kruhu.

Ve stredu v tiskárne “Te-
legrafu” byli milými návštev-
níky: p. Václav Horácek z Tá-
bora, Jižní Dakota, jenž v prí-
tomné dobe dlí v Baltimore a
p. Matej Hlavác, jenž jest pru-

vodcím vítaného hosta ze Zá-
padu.

Na hrbitove Nejsv. Vyku-
pitele pohrbeni byli:

Dne 19. ríjna Elsie Chra-
blo, c. 228 Cleveland avenue,
jež zemrela reumatickou ho-
reckou ve stárí 9 roku 16. ríj-
na. Pohrbena byla z kostela
sv. Rity.

Dne 22. ríjna pí. Jose-
phine Handlír, vdova, c. 622
N. Belnord avenue, jenž zesnu-
la ve stárí 73 roku 18. ríjna.
Náležela ku spolku Panny Ma-
rie Ustavicné Pomoci.

Dne 22. ríjna p .Václav
Kvet, vdovec, c. 624 N. Glover
ulice, jenž zesnul ve stárí 76
roku~l9. ríjna. Narozen byl v
Cechách. Náležel ku spolkum:
Rytíri, sv. Vojtecha a sv. Jose-
fa.

Pohrby tyto vypravila firma
Cvach & Syn.

V kostele Cesko-Morav-
ských Bratrí pri dopoledních
Službách Božích vzpomenuto
bude hnutí, jehož vrcholem
byl vznik protestantských cír-
kví sveta. Reformace, jejímž
predchudcem byl Mistr Jan
Hus, pocala, když klášterník,
Martin Luther, pribil 95 thesí
na dverích Witenberského
chrámu, jimiž odtržení se od
rímsko-katolické církve docíle-
no bylo.

Již príští pondelí vecer,
dne 29. ríjna, porádá Klub
Rieger v dolejší školní místno-
sti na Collington Avenue všeo-
becne oblíbenou zábavu “3 in
1”, zvlášt aranžovanou k zaže-
hnání smutných casu a k zbu-
dování dobré nálady. Ti kdož
znají ráz zábav klubem tímto
dosud porádaných, a i ti, kdož
o nich slyšeli, zajisté nenecha-
jí si ujít tuto príležitost a do-
staví se do této zábavy zábav,
aby se v kruhu prátel krajan-
sky pobavili.

K 16. výrocí csl. republi-
ky provedena bude Dram. od-
borem Sok. Jed. “Blesk” a za
spoluúcinkování hostí v nedeli,
dne 28. ríjna, divadelní hra
“Bývali Cechové”. Nejen tato
oslavná príležitost nýbrž i po-
treba ceského cloveka, aby se
mu dostalo dobré, ušlechtilé a
pri tom i poucné zábavy jiste
privede velký pocet krajanu
na toto predstavení. V dnešní
materialistické dobe, kdy ko-
ristnictví jednech na úkor
druhých dostupuje vrchole a
kdy hodnota cloveka se posu-
zuje jen dle toho kolik urval
jednotlivcum nebo celku svými
úskoky a kdy clovek neprakti-
kující toto “chytráctví” platí
za hlupce tu jest více než
potreba zamysliti se a spatriti
aspon divadelní vyrešení toho-
to problému sáhajícího až na
koreny lidské spolecnosti.

Hra podává nám témer kla-
sický príklad tohoto mravního
úpadku charakteru dneška.
Autor Fr. Lašek má tu štast-
nou ruku v peclivém vykresle-
ní jednotlivých postav, rozvi-
nutí deje a v priléhajícím pod-
barvení sociálním a národnost-
ním. Dej hry predvádí nám
úsek života na novém objektu
ceského majetkového vlastnic-
tví, totiž na státním velkostat-
ku v ceském pohranicí, kde sho
dou at jakýchkoliv okolností
jsou vedoucí místa obsazena
nepráteli všeho ceského. Ivan
Vavák, reditel velkostatku stal
se loutkou v rukách své ženy a
dcery a jest jimi používán k
provádení jejich nekalých plá-
!nu. Spolecnost dobrodruhu a
špehounu doplnuje tento obrá-
zek predstavitelu moci na stát-
ním majetku, který stal se jim
pouze prostredkem k moci,slá-
ve a zbohatnutí. Na druhé stra
ne jest tu ceský živel predsta-
vovaný lesním Žaludem, ad-
junktem Lípou, bylinárem Do-
rejsem a služebnými Hankou a

Stoupalovou. život mezi obe-
ma temito skupinami jest neu-
tešený, nabitý nenávistí a ne-
prátelstvím. Narízené .úrední
revise jsou vedoucím velkostat-
ku predem oznamovány, takže
se vedoucím ruznými úskoky
vždy podarí zakrýti pravý stav
vecí. Až jednoho dne, kdy ob-
jeví se na velkostatku Tomáš
Hanza, vrchní inspektor z Pra-
hy, který v prestrojení, zvlášt-
ní zkušeností pozná pravdu a
provede nápravu.

Dej plne zaujme každého
diváka svým spádem, brilant-
ním rešením dialogu a cetnými
zajímavými episodami. Že tu
nechybí ani románek dvou mla
dých srdcí adjunkta Lípy a
Jirinky lesních netreba pri-
pomínati.

Režii rídí br. Jan Kašpar, o-
svedcený ochotník a jak byl
štasten ve volbe predstavitelu
jednotlivých rolí spatríte na
vlastní oci v nedeli. Krome
naších známých hercu a here-
cek: Jar. a A. Cihlárové, A.
Sochurek, W. Ševcík, Fr. Bou-
da, E. Kliment, E. H. Vacková,
Rezek-Luttz, Marie Primus,
Sylvie Štetka, vystoupí podlou
hé dobe br. Jan Ružicka, jenž
kdysi býval velmi cinným o-
chotníkem a v pohostinském
pak vystoupení pak uvítáme pí.
M. Matrasovou a br. AI. Maš-
ka. Práve uvedená jména mo-
hou býti každému zárukou do-
brého hereckého provedení,
stejne jako výprava hry, jíž ob
starává osvedcený výpravcí br.
J. Vála.

Predstavení pocíná ve 3:15
odpoledne. Vstupné 40c pro
dospelé a 20c pro deti. Hudba
Sokolského dorostu. Všichni
ceští krajané jsou zváni a jsem
si jist, že žádný neodejde ze
Sokolovny sklamán. Proto vši-
chni v nedeli na shledanou v
Sokolovne. Dop.

Minulou nedeli, 21. ríjna
meli své dostavenícko krajané,
kterí byli žádostiví shlednouti
ceský mluvící film názvem
“Psohlavci” který byl predsta-
ven v osadní síni sv. Václavské
na Collington Avenue. Hra ta-
to prvne predvedená v Balti-
more, neminula se s výsledkem
neb prostorná horejší sín sv.
Václavské školy naplnena jak
pri odpoledním tak i vecerním
predstavení. Zvláštní však do-
jem ucinila na obecenstvo že
vše bylo v ceské reci,neb ta jde
vždy od srdce k srdci. Tato
historická hra, velmi pusobila
na obecenstvo neb nekteré scé-
ny byly tak dojímavé že prive-
dly diváky až k slzám, pred-
stavující jak chudý lid Chod
ský bojoval za svá práva mar-
ne. Po tomto obrazu byl pred-
veden pruvod z oslavy sv. Vá-
clavské, což privedlo obecen-
stvo opet do dobré nálady.

o

Oslava Krista Krále.
Na pozemcích St. Mary’s se-

mináre v Roland Park v nedeli
odpoledne konána bude Osla-
va Krista Krále, ku jejímž ú-
castenství arcibiskup Curley
vybídl všechny katolíky mesta.
Oslave predsedati bude arcibi-
skup. Pruvodu zúcastniti se
má na 25.000 katolických mu-
žu Balimore a Washingtonu.

Ocekávána jest návšteva asi
60.000 osob.

o

Schodek 300-leté oslavy
$15.000.

Pageant “Duše Marylandu”,
jímž slaven byl pocátek státu
Marylandu ve Stadium, koncí
se schodkem asi $15.000.

Vydání cinila $58,380. Cel-
kem prijato bylo anebo doufá
se, že bude, $33,815.80.

Pisatel pageantu, Matthew
Page Andrews, jenž na sepsání
pracoval rok a jemuž zaplacen
býti má honorár $2,000, zrekl
se odmeny této.

V pátek dvema automobily
sháneny byly obleky, které
"herci” pageantu nevrátili. Se-
hnáno bylo 175 obleku.

o

Dedikacní oslavy nové univer-
sitní nemocnice.

Plány na oslavy dedikace
nové budovy Universitní ne-
mocnice, pripravovány jsou na
dobu kolem 1. prosince. Go-
vemér Ritchie požádán bude
býti cestným predsedou a ma-
yor Jackson místopredsedou.

Skutecným predsedou bude
George M. Shriver.
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více jenom dve sklenice
piva, když zastavil se na ruz-
ných místech s práteli a pil s
nimi.

Na Belair road pri pre-
cházení z chodníku do bezpec-
nostní zóny,aby vstoupila do e-
lektrické káry, sražena byla 42
létá Gertrude Ferger z Wood-
lea avenue automobilem a ve-
dle jiných zranení preražena
jí levá noha. Auto rídil Nor-
man B. Seaton.

—Ve stredu obetmi auto-
mobilu stali se: 521etý Conrad
Dell zabit na Light a Montgo-
mery ulicích. Automobilista,
Louis Palmer, udal, že Dell ve-
šel mu do cesty.

Arthuru B. Coats roztríštena
byla lebka na Fremont avenue
mezi Baltimore a Fayette uli-
cemi taxicabem.

Šestnáctiletá Geneva Wan-
deroff rozbita byla lebka,když
sražena byla automobilem po
sestoupení s elektrické káry na
York road a Nicoll avenue.
Automobil rídila Cecilie M.
Bien.

Helen Bartling, 91etá, preje-
ta byla motorcyklem na Green-
mount avenue u 22. ulice a zlo-
meno jí rameno.

o
Krádeže.

Dva cernoši, jeden ozbroje-
ný revolverem, napadli Sol.
Miller v jeho grocerním ob-
chodu v 1500 blocku Ashland
avenue, okradli jej o $lO a pr-
chli Dallas ulicí.

Stewart Cousens z 900
blocku Poplar Grove ulice, mo-
torman káry, okraden byl jedi-
ným mužem jedoucím v káre o
sl3. Do káry vsedl na Balti-
more a Caroline ulicích. Na
križovatce Caroline a Lancas-
ter ulic revolverem prinutil mo
tormana ku vydání penez.

Nekolik cernošských ban-
ditu okradlo dva majitely ob-
chodu v Northwestern distrik-
tu v nedeli.

První prepad proveden byl,
když 451etý Rubin Ades z Di-
vision ulice sáhl pro bednicku
s doutníky, o než žádán byl
dvema cernochy. Když se po-
zdvihl, cernoch se slovy “Ruce
vzhuru” pohrozil mu revolve-
rem. Nežli Ades poslechnouti
mohl, cernoch uderil jej dva-
kráte do ruky. Ades okraden
byl o $26.

Pozdeji vešel cernoch do ol •

chodu Abrahama Udell v 50 )

blocku North Pine ulice a c-
kradl tohoto o $25.

Mladý bandita nuzne ode-
ný, s revolverem v ruce vycis-
til ve stredu pokladnicku gro-
cerního obchodu v 600 blocku
Brune ulice. Pred odchodem
povolil žádosti majitele, Isi-
dore Elfenstein a hodil mu
zpet hrst petáku a desáku. Pri
vycházení ze krámu pochutná-
val si na ukradeném kejku.

o
Ze 69 zavrených bank 59 je

nyní otevreno.
Ze 69 bank, jež zavreny by-

ly v Marylandu pred 19 mesL
si, otevreno jich bylo do dnešní
doby 59.

Sedm ze zavrených bank je
v Baltimore meste. V techto
bankách uloženo bylo $49,362-
119 v dobe jich zavrení.

Title Guarantee and Trust
rozdelí prý mezi vkladately
$950,000 do svátku Vánoc-
ních.

o
Špendlík v pive.

Marr Sapington, 211etý, si
pochutnával na pivu v dome, c.
1720 Jackson ulice. Když pi-
vo víc a více míjelo v jeho ža-
ludku, 81etá vnucka, Helen
Sappington, vhodila do skleni-
ce špendlík. Sappington pri-
hnul si, a vypil pivo i se špen-
dlíkem. špendlík zabodl se
mu v hrdle. Konec napití ode-
hrál se v nemocnici.

o

Nemocnicní výbor žen zaslal
svoji resignaci.

Ženský výbor West Balti-
more nemocnice, který mnohé
tisíce dolaru vyzískal pro ne-
mocnici tuto, zaslal svoji resig-
naci správe nemocnice v sobo-
tu. Resignace zaslána byla v
dobe neprítomnosti president-
ky, Mrs. Joseph Kurdle. Ve
výboru nastala prý neshoda o
prodávání piva pri zábave v
cervnu na trávníku u nemocni-
ce porádané.

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.
Generální poštmistr a demo-

krat velikého rázu, James A.
Farley, prirovnán byl republi-
kánským kandidátem gover-
nérství, Harry W. Nice, ku
“modernímu politikárskému
Don Quizote, jenž prišel do na-
šeho státu, aby dorážel na po-
litické vetrné mlýny, které ne-
existují.”

Nice pronesl kritiku tuto v
Salisbury, Md., behem svého
politického zájezdu.

Dále Nice kritisoval Farley,
jenž mluvil ve prospech gover-
néra Ritchie a státní demokra-
tické kampane v Landover,
Md., že tento jako diktátor vtí-
rá se do státní kampane vzdor
tomu, že predešlé podobné po-
kusy v ohledu demokratických
kampaní v jiných státech se
smíchem posuzovány byly ja-
ko “ustavicné nezdary” a že
“zhoubná politikárská cinnost’
Farleye byla zodpovednou za
nepríznivý výsledek hlasováni
týdenníku “Literary Digest” o
New Deal presidenta Roosevel-
ta.

Po týdenní kampaní ceste
vrátil se Nice do Baltimore v
nedeli a udal, že doufá, že ob-
drží na Eastern Shore vetšinu
od 15.000 do 20.000. Udání
toto ucinil nežli se vydal na trí-
denní zájezd do západní cásti
státu.

William Stanley z Laurel,
Md., v reci šírené pomocí rá-

dio, rekl, že vládní administra-
ce ve Washingtonu klade “nad
obycejnou váhu” na demokra-
tické vítezství v Marylandu.
Prišed ku povestem kolujícím
jakoby governér Ritchie a pre-
sident Roosevelt byli v jakém-
si nedorozumení, Stanley po-
prel toto a naopak tvrdil, že ve
“Washingtonu governér Rit-
chie považován jest za jedno-
ho z nejvetších vudcu demo-
kracie, za muže plného rozhle-
du a urovnanosti a pro naši do-
bu zvlášte potrebného.”

Po vrácení se z kampanní
šestidenní cesty v šesti okre-
sích Maryalndu, governér Rit-
chie a druzí demokratictí kan-
didáti svedcili, že rozhodný o-
brat ku dobru demokratické
strany nastal. V nekterých,
kde spory a nedorozumení po
léta vládly, tyto nyní urovnány
byly.

Polský klub American
Democratic z 2. wardy v nede-
li indorsoval governéra Ritchie
za kandidáta a celou demokra-
tickou tiketu.

Governér Ritchie recnil v
pondelí ve Frostburg v tamním
divadle, jež naplneno bylo po-
sluchaci. Predmetem jeho slov
byl útok na schopnosti jeho
protivníka, Nice, prohlášením,
že Niceovy “picayue deklara-
ce” v Allegany okresu jím pro-
nešené, ukazují “na omezený
rozhled Nice.”

Governér ukazoval na ríze-
ní státu za své administrace a
hlavne na snížení daní v okre-
sích od 50 do 80 procent. Me-
sto Baltimore dosvedciti má,
jak stát prispel $12,000.000 v
úpisech na ulevení bídy mezi
nezamestnanými. První z je-
ho prací bylo, rekl governér,
že po nastolení svém svolal zá-
stupce práce a vypracoval s ni-
mi systém spolupusobení.

V Oakland, Md., Nice ve
shromáždení hlavne uhlokopu
z Garrett a Allegany okresu,
kladl váhu na potrebu náhra-
dy zraneným v práci delníkum
a slíbil, že jeho strana pro zá-
kon o náhrade pracovati bude.

Vytýkal, že demokratická
administrace dovolila vyšší ce-
ny za plyn v západní cásti stá-
tu nežli zavedeny jsou v Zá-
padní Virginii, ackoliv plyn
pumpován byl ze Západní Vir-
ginie do Cumberlandu a odtud
zpet posílán ku užívání do Zá-
padní Virginie.

Po slibu Nice, že praco-
vati bude v prípadu svého zvo-
lení za zavedení $2 sazby na
automobilové licensní tabulky,
governér Ritchie slíbil podob-

vne.
o

Uznán vinným.

V Cumberland, Md., 241etý
cernoch, Ernest H. Stewart, u-
znán byl vinným ze zabití cer-
nošky Ursel Ware na pikniku.
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116 rodin odstraneno
z podpory.

Pocet podporovaných rodin
v minulém týdnu snížen byl
Baltimorskou komisí o 116 ro-
din. Vzdor tomu vydání ve
prospech podporovaných zvý-

bylo v týdnu o $14,081.27
Zvýšení podpor potrebným by-
lo na zakoupení uhlí a obleku.

V týdnu podporováno bylo
26.702 rodin cili 100.261 jed-
notlivcu. Vydání celkem cini-
lo 202.039.19 cili prumerne
$7.57 pro rodinu.

o
Fund “Community” obohacen

o $92.411.
Pri schuzi kampaních pra-

covníku v hotelu Emerson ve
stredu oznámeno bylo, že dary
do fondu Community dospely
do stredy výše $92.411.

Predseda vybízel pracovní-
ky ku úcinné práci, aby potreb
ný fond $1,150.000 sebrán byl,
by z neho podporováno býti
mohlo tricet trí agencí pracují-
cích pro dobro.

KLENOTY HODINKY
TOILETNÍ SOUBORY BRÝ-

LE PÉRA A TUŽKY

levne nakoupíte u

B. J. ŠVEJDA
—: Zlatník a Hodinár :
2340 E. MONUMENT ST.

Prodáváme na splátky
Platte aneb SI.OO týdne

Hlupáci pro hlupáka.
Když policie zatkla cernoš-

ského proroka, 281etého Wil-
liama A. George, na žalobu, že
podvodu se dopouští veštením,
nekolik set jemu verných ve
schuzi sebrali slOl na záruku
pro neho. cerný prorok oble-
kl se po svém propuštení v bílé
roucho, nasadil na hlavu tur-
ban a sedl, aby jemu hloupe
duverujícím sdelil tajnosti, co
je ocekávají.

Žalobu proti proroku poda-
la Mary Coleman z Wilmer
Court. Veštec George sdelil jí
v “osobním sedení” její osud a
za povedení strcil dolar od ní
do své kapsy.

George dal si pred tím na-
tisknouti plakáty, které nesly
jeho podobiznu a pod touto
slova: “Poves si mne. Zname-
nám štestí pro tebe.”

o
Vídenský profesor hostem dra.

Nováka.
Josef Halban, profesor na

porodnici Vídenské university,
jenž pocten byl cestným diplo-
mem na konvenci Americké
koleje lékaru v Boston minulé-
ho týdne, prijel v sobotu do
Baltimore jako host dra. Emila
Nováka, profesora gynecologie
na Johns Hopkins lékarské ško
le. Dr. Novák usporádal hos-
tinu ku jeho pocte ve klubu U-
niversity.

o
Mrtvola sebevrahova hledána.

Svým casem korespondent
Latin-American Press odboru,
H. Vandorn Robinson zmizel
ve stredu. Na brehu u konce
Broadway, snal kabát se sebe,
složil tento a položil na zem se
tremi listy, z nichž jeden byl
psán “Mother a Dad”, druhý
ku Doris a tretí policii. Mrtvo-
la marne hledána byla na dne
zálivu až do rána ve ctvrtek.

o

Recník uvítán bombardováním
rajskými jablícky.

Robert Lee Milnor, Baltimo-
ran, uvítán byl v Hinsdale,
Montana, vrhanými na neho
rajskými jablícky a vejci, když
vystoupil na tamní platformu,
aby zní mluvil o sovetském
Rusku. Když klid zjednán byl,
Milnor mluvil ku posluchacum
v síni zbylým.

o

Divoká zábava.
Osmnáct mužu a ctyri ženy

zatceny byly policií v úterý v
noci v dome ve 300 blocku E.
Lafayette avenue, když souse-
dé pocali stežovati sobe na di-
vokost’ zábavy.

Sergeant Harry Bryan, nežli
do domu vstoupil, naslouchal
nekolik minut a došel ku pre-
svedcení, že to byla “divoká
zábava.

UPOZORNENÍ!
Ackoliv neradi, prec musíme

opet upozorniti naše odberate-
le bydlící na venkove, aby nám
laskave zaslali povinnovanou
cástku. Máme též své povin-
nosti kterým musíme dostáti a
proto též i my žádáme aby
nám onu cástku kterou dluhují
zaslali. Nekterí byli již více-
kráte upozorneni, avšak si to-
ho nepovšimli a my stále ceká-
me až se prihlásí.

Vydavatelstvo “Telegrafu”

Automobily.
6letý Robert Belsinger ze

S. Payson ulice,, zranen byl,
když v sobotu vešel do cesty
automobilu ve 100 blocku W.
Baltimore ulice.

Charles Crist, 321etý, z
Westminster, nalezen byl v so-
botu mrtvý v automobilu stojí-
cím ve 100 blocku N. Calvert
ulice. Podlehl v automobilu
srdecnímu záchvatu, když ce-
kal na Evelyn Little, kterou za-
vezl do úradovny lékare, Tho-
mas G. Galvin.

Za nekolik hodin po svém
propuštení z vezení v Annapo-
lis, 601etý cernoch, William
Toliver, zasažen byl v sobotu
neznámým automobilem a kri-
ticky tímto zranen.

l7letému Hayes Russell z
Pimlico road, preražena byla
noha na South avenue automo-
bilem kteý rídila Eloise I. De-
ford, 281etá. Udala, že vybehl
z pozadí jiného automobilu.

Policista William H. Gard-
ner z Eastern distriktu, jenž
automobilem zabil 91etou Ma-
ry A. Lewis, když tato pred
domem rodicu vybehla do uli-
ce, byl sprošten viny korone-
rem, drem. Joseph Pokorný.
Dítko za obet automobilu pa-
dlo 7. ríjna pred domem, cís.
2403 Jefferson ulice.

Adrian H. Onderdouk,
reditel St. James školy v Ha-
gerstown, jenž automobilem u-
smrtil 6. ríjna 381etého cerno-
cha, Johna J. Johnson, též
zbaven byl viny.

Pet automobilistu odsou-
zeno bylo pro rízení automobi-
lu, když opilými byli, v Traf-
fic soudu na 30 dní každý. Ji-
ný odsouzen byl ku pokute
$101.45.

Odsouzeni byli: Frank J.
Fliska ze 700 blocku N. Patter-
son Park avenue, jenž automo-
bilem svým zmohl výstražný
sloup na Broadway a Balti-
more ulici. Odsouzen ku po-
kute $25 a útrat za neopatr-
nou jízdu vedle trestu ve veze-
ní.

Edward C. Graner z Belair
road, jenž zavraždil automobi-
lem svým 801etého Alberta
Puerchel z Ravenwood road.

Joseph Walk vrazil do auto-
mobilu na W. Baltimore ulici.
Vedle vezení uložena mu po-
kuta $25.

Edward Hatton z Hilton uli-
ce zkoušel automobilem svým
sílu automobilu na Frederick
road. Vedle vezení usouzena
mu pokuta $2.45 že nemel re-
gistracní lístek, tentýž obnos
že nemel lístek operatéra a
$26.45 pro neopatrnou jízdu.

Leo J. Callahan, jenž pro
zkoušku svoji vyvolil si Reis-
terstown road, kde pustil se do
stojícího tam automobilu vedle
vezení ulehcil kapse své place-
ním $25 a útrat a pokuty $1.50
že jel na licens dnes neplatnou.

Carroll H. Hollingshead,
odsouzen byl na pet roku do
Marylandské polepšovny, když
souzen byl pro usmrcení dvou
dítek automobilem na York
road a Belona avenue. Soudce,
Stanton, pri urcování trestu
prohlásil, že nevidel horší prí-
pad zlé nevšímavosti vuci jdou
cím na silnici ze strany auto-
mobilisty.

Soudce ukázal na rádení ne-
rozumných automobilistu, zvlá
šte v pondelní dobe, jako hroz-
né. Zvolal: “Zdá se, že vy,
kterí rídíte automobily, ztrati-
li jste všechen cit zodpovedno-
sti vuci jdoucím lidem jimž ce-
sta patrí zrovna tak jako vám.
Nekterí z vás automobilistu,
kdýž vidíte chodce na ulici, za-
troubíte jenom abyste se mo-
hli smáti, když tento podešen
uskocí.”

Soudce mluve o prípadu sou-
zeném rekl, že souzený vypil


