
Vy zajisté nepohrešíte ten obnos penez cokoliv si uloží-
te a vaše radost bude tím vetší, když uvidíte jak vám to
pribývá v našem zarízeném

CHRISTMAS CLUB

Zpusob, který vám pripraví veselé Vánoce, neb budete
bez starosti kde vžiti penez na ruzné potreby Vánocní.

BALT!MORE
COMMERCIAL

BANK
Clen spolecné záložní soustavy

SEVERO-VVCHODNÍ ODBOCKA

MONUMENT a COLLINGTON AVENUE
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Joseph A. Senger, Ph. D.
ceská lékárna

Roh Milton & Ashland Avenue
Proti nachlazení berte

SENGER’S COLD CAPSULES
Tel. Wolfe 0438-3790

ocao 1 'oaoi "¦ -sjoe

HEOKS
zkušený lékárník

v každém prípade

Cvicený, zkušený a plne záso-
ben ku vyplnení receptu dle

predpisu.

Andrew Hcck Ph. O.
PATTERSON PARK AVE.
ROH ASHLAND AVENUE
Telefon, Wolfe 2386—2137

Dodávka do domu.

NOVÝ OBJEV!
NETRPTE ŽALUDECNÍMI

NESNÁZEMI!

Moje tabletky Vás jiste uzdra-
ví, objednejte si je dnes

neodkládejte.

Jsou zaruceny že pomužou pri
žaludecních vredech, ztráty
chute k jídlu,ztráty spaní, zác-
pe, nervosnosti, nezáživnosti,
kyselý žaludek, ríhání, bolení
hlavy, pálení a dráždení ža-
ludku, pálení žáhy, tlak u srd-
ce, nadýmání, težkost po jídle,
vyrážky na tele a obliceji, atd.
KRABICKA POŠTOU SI.OO

Krupickova Lékárna
6500 W. Cermák Road

Berwyn, 111.
Telefon, Berwyn. 1987.

Zavolejte telefonem WOLFE
6679 pro prvotrídní úplnou

Radiovou službu

Vyzkoušení a malé opravy
pouze SI.OO

Zkouška Radiových Tubes
Zdarma!

George J. Vacek
BALTIMORE RÁDIO SERVICE

622 N. Collington Ave.
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Predbežné oznámení zábav.
Telocvicná Jednota Sokol

Curtis Bay porádati bude Syl-
vestrovskou zábavu v pondelí,
31. prosince v Sokolovne. Bo-
hatý program a zábava až do
roku 1935.

Ochotnický Sbor Svato-
václavské osady pripravuje
milé dostavenícko na nedeli
vecer, 6. ledna. Na programu
jest veselá opereta z péra Ri-
charda Branalda pod názvem
“Devce jaké jsem si prál”, li-
dový obrázek z Pražského
predmestí s melodickou hud-
bou a zpevy. Každý milovník
divadla jest uctive zván na to-
to predstavení a zaopatrte si
vstupenky a zvlášte vyhraže-
ná sídla predem na fare.

Ustricové hody usporá-
dají mužové Osady sv. Václav-
ské v úterý, 22. ledna 1935 v
dolejších místnostech osadní
školy.

Sbor Zlatá Praha cís. 87,
J. c. D. usporádá v pondelí,2l.
ledna 1935 Srdéckový Ples v
Delnickém Dome. Zacátek v
8. hodin vecer.

Incorporated 1847

Eutaw Savings
Bank

ŠESTI MESÍCNÍ ÚROK

DO
31. PROSINCE, 1934

dle rozvrhu

3%
Rocne

bude hotov ku pripsání

5. LEDNA, 1935

Pravidelný úrok pro rok
1935 byl urcen dle rozvrhu,

dva a pul procenta rocne.

EDWARD L. ROBINSON,
President.

Okružní Jízda

EXCURSIONS
$2.50 Wilmington, 1. ledna
$2.75 Chester, 1. ledna
$2.75 Philadelphia, 1. ledna
$3.50 New York,

30. prosince, 1. ledna
$6.00 Pittsburgh, 5. ledna
SIO.OO Akron, 5. ledna
SIO.OO Cleveland, 5. ledna
$11.25 Toledo, 5. ledna
$12.00 Detroit, 5. ledna
$16.00 Chicago, 5. ledna

Zeptejte se agenta aneb tele-
fonujte Plaza 0400

BALTIMORE & OHIO
RAILROAD
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Matka presidentova do
Baltimore.

Mrs. James Roosevelt, mat-
ka presidenta, na své zpátecní
ceste z Washingtonu, kde trá-
ví Vánocní Svátky, zastaví se
v Baltimore, kde ku její pocte
konána bude recepce v nemoc-
nici Church Home and Infiir-
mary na den Nového Roku.

Mezi místy, jež preje si v
Baltimore navštíviti, jsou ume-
lecké Walters sbírky.

o
Oloupen o $5.000.

Že oloupen byl ozbrojeným
banditou casne ráno v nedeli o
pet až šest tisíc dolaru,jež sko-
lektoval pro firmu Standard
Beef, udal policii David Gross-
man, kolektor firmy. Prepa-
den byl, když vystoupil z auto-
mobilu pred závodem firmy, c.
131 W. Pratt ulice. Mladý be-
lošský muž ozbrojený revolve-
rem rozkázal mu vydati pení-
ze, jež kolektor mel v šesti py-
tlících.

o

Mrtev.
Elias Socolow, otec Waltera

Socolowa, jenž zavren jest na
doživotí v káznici pro úcasten-
ství ve vražde stavitele Norri-
se, zemrel ve veku 67 roku.
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Automobily.
Marie Robinson, 461etá, zba-

vena byla viny ze zavinení
smrti J. Firman Day, jenž byl
smrtelne zranen v automobilo-
vé nehode, když pred tremi me
sici na North avenue a Mount
Royal avenue automobil ríze-
ný Robinsonovou vjel na vý-
stražnou vežicku. Day jel v au-
tomobilu jejím.

Margaret Lancaster, de-
vítiletá dcera msítopresidenta
a pokladníka Baltimore Com-
mercial banky, byla poranena
neznámým automobilem na
Edmundson avenue a Charing
Cross road, když šla ze školy
ve ctvrtek.

James Penn težce zranen
byl auomobilem na Pratt ulici
u Markét Place. Rozbita mu
byla lebka a mozek otresen.
Auto rídil 181etý Elmer Vogel.

Viny zbaven byl Harry J.
Collic, cernoch, jenž vinen byl
z usmrcení 61 roku starého
Carla Lohmeyer automobilem
10. ríjna na Charles a 29. ulici.
Collic vezl v automobilu, jímž
starce prejel, pet cernošek do
práce.

l6 roku stará Virginia
Leishure z Chestnut avenue,
vyhozena byla z automobilu,
když dva se srazily na Monroe
ulici a Wilkens avenue. Léka-
ri rozpoznaly že jí kríž prera-
žen byl. Jela v automobilu
Marka I. Barrett. Druhý au-
tomobil rídil Carroll W. Loo-
mis.

William Moeller a Clif-
ton Brandel poraneni byli,
když automobily jejich srazily
se na Frederick avenue u
Gwymts Falls mostu. Brandell
nechal státi na míste srážky
svuj automobil a odešel domu,
kdež zatcen byl. Oba porane-
ni byli a automobily poškoze-
ny.

Z nepatrné jízdy a z opi-
losti vinen jest Robert Johnson
po srážce automobilu s elek-
trickou poulicní károu na
Greenmount avenue a 22. ulici.

Policejní strážník státní
policie, Carroll Greeger, usmr-
cen byl v nedeli v noci, když
motorcykl sklouzl pod ním na
ledem pokryté silnici Sykes-
ville-West Friendship.

V Baltimore zabit byl v ne-
deli James B. Bathell automo-
bilem, pul blocku od svého do-
mova,na Poplar Grove a Prest-
man ulicích. Automobil, jímž
sražen byl, rídil Jacob H.
Greenfield, jenž udal, že ho
nezahlédl, až ucítil, že na ne-
co automobil narazil. Byla mu
rozbita lebka.

Arthur G. Melvin, 47 ro-
ku starý, jenž ve stredu smr-
telne zranen byl automobilem
Josepha Willenburga na North
Avenue, podlehl v nedeli v ne-
mocnici zranení.

Earl G. Ferguson a Wil-
liam Smith, 191etí z Fullerton,
poraneni byli, když automobil
s nimi v nedeli sletel pres o-
kraj silnice na Joppa road.
Ferguson v nemocnici vysvetlil
že “zrovna ztratil kontrolu au-
tomobilu.”

Robert Porter a James Price,
191etí, poraneni byli v nedeli,
když automobilem vrazili do
sloupu na Falls road.

Flora Miller težce zranena
byla v automobilové nedelní
nehode na Monroe a Eagle uli-
cích, když automobil, v nemž
jela s Williamem Odenses z
Halethorpe, vrazil do automo-
bilu rízeného Frankem J. Mar-
le,y. Byla jí rozbita lebka.

Dálší obeti nedelní vyjíždky
byli: Clarence Hooper z Hyde
a 421etý George A. Holland z
Fork.

Na North Point road na-
lezen byl zabitý cernošský mo-
torcyklista, jenž zustal nesto-
tožnen. Vrazil motorcyklem,
jak policie v Essex vyšetrila,do
trucku, který se zatácel na
Trappe road. Truck rídil Hen-
ry C. Becker. Policie soudí, že
jel na Sparrows Point do prá-
ce.

4oletý cernoch, George
Tilly, zabit byl neznámým au-
tomobilem na State Highway u
Kennedyville v Kent okresu.
Hlava jeho byla rozdrcena.
Mrtvolu nalezl farmár Towner

Den DeSouza, novinár-
ský zpravodaj Washington
Star, zabit byl v sobotu v noci,
když automobilem svým vrazil
do stojícího u kraje silnice
trucku v Hyattsville.

Pri opravování zadního
svetla na automobilu stojícím
na silnici ve 4900 blocku Reis-
¦terstown road, poranen byl na
Vánocní den mechanik, Harry
Ábel tak, že prijde asi o levou
nohu. Pri práci zasažen byl
automobilem, rízeným opilým
Clyde C. Stack z Pikesville.

Na Vánocní den v jiných au-
tomobilových nehodách pora-
neno bylo šest jiných osob.

i; Co jest vzájemná sporitelní banka 1
The Provident Savings Bank I

fest Vzáfemná Sporitelní Banka. j
Jest to banka založená Státem Marylandu, bez

hlavního kapitálu v podniku, rízená dle riditelu a du- íí
verníku, kterí slouží zdarma. |

í Banka, jenž prijímá úsporné vklady, platí z nich
j! úroky a vrací peníze, vkladatelum na požádání. |;

Jest rízená pouze pro výdelek vkladatelum. Násled- I
\ kem toho jste cástecne majitelem v naší Vzájemné Ban- |

ky, kde ukládáte své úspory. jj|
j; Zveme vás tímto otevrití si úcet u nás dnes. ;!;!!
I; Jedna odbocka Provindent Banky se nalézá ve va- 'ty

šem sousedství.

Provident Savings Bank
!; Hlavní úradovna: j

Howard a Sara tóga ulic

| Štastný a Prosperující |

i Nový Rokj
| preje 1

P všem svým príznivcum |
i F. J. BUSINSKY’S I
I MEN S SHOP I
H 2202 E. Monument Street j|

I NA NOVÝ ROK! OPERETA! I
I Dratn. Odbor Sokolské Jednotv Blesk I
H sehraje g
i V ÚTERÝ, 1. LEDNA 1935
i V SOKOLOVNE I
I “Dcerušky Tatíka Berušky” i
|j Zpevohra o 3 jednáních. Napsali bratrí Branaldové. |
i Hudbu složil A. Branald. 5]
H Výprava sok. Jos. Vály. Režie sok. Ant. Cihláre. I
H Svetelné efekty sok. E. Ceskýho. Zacátek ve 3:15. á
H Nápoveda sok. F. Korán. Hudba sok. E. štetky. ®

P Vstupné 40c. Vyhražená místa 25c více. ž

| VECER TANECNÍ ZÁBAVA! |
1 Vstupné 35c, na divadlo a tanec 25 více. |
|j Každého uctive zve Dramatický Odbor. |

KEITH*S THEATRE
LEXINGTON AT PARK AVENUE

Pocínaje v Sobotu:

BING CROSBY & KITTY CARLISLE
predstaví

“ZDE JEST MÉ SRDCE”

Ve stredu automobily
vraždily a mrzacily dále. Ne-
kolik hodin po nalezení cernoš
ky, Elizabeth Tuekson ze
Sparks, mrtvé ležící na York
road,Thomas Brodix ze Sparks
vešel do policejní stanice v
Towson a priznal se, že cer-
nošku automobilem usmrtil a z
místa nehody ujel. Udal, že
“uvidel neco 'uderiti do jeho
káry”, ale pak z neho vyšlo
doznání, že vedel, že neco se
stalo, ale že jel dále. cernošce
rozrazil lebku.

Mezi težce zranenými byli
dále: Frances Poe, 201etá z
Texas, jíž preražena byla pra-
vá noha, zlámáno rameno a
poranena vnitrne. Hugh Troth,
281etý z Eldersburg. Md., utr-
pel rozražení lebky a preraže-
ní levé nohy. Charles Gonder,
781etý z N. Calhoun ulice utr-
pel otres mozku a preražení
pánve. Samuel Turner, 81etý
pri precházení Fayette ulice,
poranen tak, že není nadeje na
uzdravení. Michael Risco, 55
letý, zranen byl na Fleet ulici
automobilem, který ujel. Sved-
ku nehody podarilo se zjistit!
císlo automobilu. V hodine
zatcen byl William H. Hut-
chins ze Salisbury.

Grace Nuttall, 221eté ze
Sharptown, otresen byl mozek,
preražen nos a jinak porane-
na, když hozena byla na pred-
ní sklo trucku, na jehož kole
praskla guma na Edmundson
avenue.

o

Odvolání se Wootena
neplatným.

Frank Wooten, zvaný “Tu-
xedo Bandit”, ponevac nosil
parádní Tuxedo oblek, spolu s
jiným, odsouzen byl za prepad
E. Baltimore lékárny v breznu
roku 1927. Zlodej chtel nyní
vymoci si propuštení z kázni-
ce, v níž zavren byl na 20 ro-
ku. Za duvod jeho právní zá-
stupce udával, že trest stano-
ven byl soudcem Owens pet
dní po tom, když žaloba pre-
padu vlastne byla již prošlou.

V dobe, kdy Wooten byl od-
souzen, v platnost’ vešel tak
zvaný o’Conoruv akt, kterým
trest za užití zbrane pri pre-
padu má býti zvýšen na dvacet
roku. Tento akt ješte tehdy
nebyl platným.

Dvacetiletý trest uložen mu
však byl vlastne pro tri body
krádeže, pro než v jednom od-
souzen byl na 10, v druhém na
pet a v tretím opet na pet roku

Právní zástupce chtel vymo-
ci propuštení zlodeje dále, že
cást penez z prepadu lékárny
na Eastern avenue a o’Don-
nell ulice vrátil a že druhý zlo-
dej nikdy dopaden nebyl, že
Wootenovi tri tresty mely be-
žeti soubežne,ponevac spáchá-
ny v jednom jenom prepadu.

Soudce Dennis v pondelí roz-
hodl, že prepad trí osob v jed-
nom prepadu musí býti pova-
žován za jeden prepad a trest
201etý musí zustati v platnosti.
Rozhodnutím tímto Wooten
zustane za mrížemi dále.

o
Baltimoran prý zanechal

$470,000 v Anglii.
Podmorskou telegrafií došla

z Londýna zpráva, že Edmund
Alan Johnston z Baltimore za-
nechal v Anglii majetek asi
$479,000 v amerických pene-
zích. Johnston byl synem Sir
William Johnston, nácelníka
Johnston paroplavební linie;
mezi Baltimore a anglickými
prístavy.

Sir William zemrel asi pred
15 roky zanechav Baltimor-
ským dedicum asi dvacet mili-
onu dolaru. Dedicové meli
právo na príjem z techto be-
hem svého života, ale nemeli
právo nakládat! s majetkem
dle vule své. Po smrti jejich
peníze mely býti dány dobro-
cinným úcelum.

Dum Johnstonuv zde v Bal-
timore jest jedním znej lep-
ších residencí na Ridgewood
road.

Vetšinu casu svého Johnston
strávil na své yachte “Tarpon”
Vdova jeho bydlí nyní ve Fa-
yetteville v Severní Karolíne.

o
307 nových prípadu.

Do seznamu Baltimorské po-
mocné komise pridáno "bylo v
týdnu dálších 307 nových prí-
padu. Vydání v týdnu na pod-
pory bylo o $3,234.60 vetší ne-
žli v týdnu predcházejícím.

V posledním, týdnu podpo-
rováno bylo 28.053 rodin, cili
103.292 jednotlivcu. Vydání
celkem cinilo $235,695.17.

Nad minulý týden vydání na
jednotlivé prípady byly pru-
merne vetší o 2 centy.

o
Jdoucí po kolejích usmrcen.

Joseph T. Preston zabit byl
v nedeli rychlíkem Baltimore
and Ohio dráhy u Van Bibber.
Když scházel s kolejí smerem
ku Edgewood, zachycen byl
vlakem a usmrcen.

Deset roku za prepad banky.
Z oloupení o $276 White

Halí banky a užití revolveru
usvedcen byl v pondelí 231etý
Carlisle Osborne z Bel-Air a
odsouzen na deset roku do Ma-
rylandské káznice. V soudní
místnosti prítomni zde byli je-

ho rodice a sestra, ucitelka v
Churchville, Harf ord okresu.
Rodina Osborne má jedenáct
dítek.

—Na tricet dní odsouzeni
byli, že rídili automobil, když
byli opilými: George M. Hoo-
per z Hyde, Md., jenž automo-
bilem svým vrazil do automo-
bilu Hermana Dorsch pred do-
mem 1035 Harford avenue a
po srážce, jak Dorsch udal,
“tocil se po ulici v kruzích a
na chodníku”. Vedle vezení
zaplatil pokutu $25 a útraty a
druhou pokudu $lO a útraty.

Nathan Plowman, cernoch,
byl druhým odsouzencem, po-
nevac v opilosti nevidel sloup
poulicní lampy na Park ave-
nue a Preston ulici. Vedle ve-
zení dána mu pokuta $25 a ú-
trat.

o ——

Pomáhal si ku lacinému plynu.
431etý August Ehatt z Ann-

tana avenue držán jest pod zá-
rukou SSOO, že kradl plyn z
plynové roury, aby si jím vytá-
pel kotel na vodu.

Po tríhodinovém cekání zatkli
17.

Dvanáct zatcených v prepa-
du domu ve 2200 blocku North
Fulton avenue, pokutováno
bylo $2.45 každý. Pet dálších
kterí s nimi zatceni byli, se ne-
dostavili a propadli záruky své

Lieutenant Koch, který rídil
prepad, svedcil, že policisté
cekali pred domem tri plné ho-
diny. Když vešli do domu, že
nalezli nekolik hrácských stol-
ku a hrácu, ale žádné peníze.
Dále nalezli tam dva telefony
a tabuli na stene se záznamy
dostihu.

Pocet manželských licensí
vzrostl.

Úrad na vydávání povolení
ku snatkum oznámil, že behem
nynejšího roku vydáno bylo
6.716 povolení ku snatkum, o
mnoho více nežli v predešlém
roce.

Proti tomu klerkové jiného
oddílu oznámili, že pocet roz-
vodu a zrušení snatku vzrostl
o 225 proti predešlému roku,
kdy 1,233 rozloucení povoleno
bylo. Letos pocet techto ciní
1,458.

Zproneveril $35,374.
Moore C. Ferguson, 301etý,

knihvedoucí firmy Leonhai*dt
Wagon Manufacturing, držán
jest pro velkoporotu pro zpro-
neverení firme $35,374.


