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Místní Zprávy
Z krajanských kruhu.

Dne 25. kvetna spojeni
budou svazkem manželským
snoubenci: p. Rudolf R. Králi
a slc. Marie B. Matoušek. Mlá-
dencem bude p. George Viták
a družickou slc. Annu Voná-
šek.

—Na Národním hrbitove
pohrben byl v nedeli odpoled-
ne p. Bernard Hájek, manžel
Adély Hájek, c. 1006 N. Cha-
pel ulice, krejcí, jenž zesnul ve
veku 53 roku 11. kvetna. Do
Ameriky pristehoval se pred
35 roky. Byl clenem Sok. Jed-
noty Blesk, jejíž delegace zú-
castnila se pohrbu a Steuber
District. Nad mrtvolou zesnu-*

lého promluvil clen Sok. Jed.
Blesk, p. J. Cihlár.

V pátek pohrben bude
Philip Schaefer, Jr., sazec, c.
512 N. Port ulice, jenž zesnul
ve stárí 55 roku. Narodil se v
Nemecku.

Pohrby tyto vypravila firma
August Pasek.

Catholic Sokols Athletic
Association cvicící spolek so-
kolský císlo 3., usporádá opet
zábavné predstavení “Minstrel
Show” a tanec v pondelí, 23.
kvetna v Katolické budove na
Madison a Duncan ulic. Zacá-
tek v 8 hodin vecer.

Prijde jaro prijde! Jed-
ním nejkrásnejším rocním ob-
dobím j skutecne jaro. Kdo-
koliv z nás na prírode pohléd-
ne a vše uváží, musí zvolati
“Zemský ráj to na pohled”.
Chceme-li ale na tento ráj po-
hlédnouti, musíme do té príro-
dy jiti. Mnohý z nás ale rek-
ne: “Nevím kam bych šel. Ne-
vlastním letní sídlo a obtežo-
vat nechci, tak kam jiti?” K
rozluštení této otázky Sbor
Katolických Sokolu usporádá
celodenní výlet do prírody 29.
kvetna v Buedels Parku na
Middle River, nejlepším a nej-
príhodnejším to parku kolem
Baltimore.

Na výletu provedeno bude
verejné cvicení cvicícího clen-
stva Katolického Sokolstva,
prehlídka to práce a pokroku
za minulý rok a ukázka prí-
pravy na príští Župní Slet v
Cleveland, Ohio. Každého na-
šince koho jen trochu zajímá
to co celý vzdelaný svet obdi-
vuje, ukáznenost, schopnost a
dobrovolnou kázen ceského
sokolstva, zajisté prijde a se
zájmem sledovati bude pred-
vedení cvicení toho 29. kvetna
v Buedels Parku na Middle Ri-
ver. Zacátek ve 2 hodiny od-
poledne. Mimo cvicení jsou
vše možné atrakce na progra-
mu. Hry dítek, závody, kou-
lení kuželek a tanec. O vše
možné obcerstvení postaráno.
Pravá ceská kuchyne na míste.
Výtecná Sokolská hudba hráti
bude pod rízením br. V. Ku-
líška pro cvicení, poslech a ta-
nec. V prípadu nepríznivého
pocasí bude postaráno o útu-
lek, ano jest dost místa pod
strechou, pro celý program.

Jeti mužete károu Middle
River c. 23, jedoucí kolem par-
ku. Pro pohodlí návštevníku
bude prímé spojení pomocí au-
tobusu, které vyjedou od Kato-
lické budovy každou hodinu
11. hodin ráno pocínaje a na
kterých jízdné bude jako na
poulicní káre.

Na provázení vydání bude
dobrovolné vstupné 25c za o-
sobu. Pro majitely automobi-
lu je dosti místa na umístnení
zdarma. Každého z nás heslo
bud: “Vzhuru na výlet a ve-
rejné cvicení Katolického So-
kolstva do Buedels Parku v ne-
deli, 29. kvetna.” At prší ne-
bo ne, na piknik pujdeme. Ka-
ždého uctive zve Kat. Sokol.

Prijdte a privedte známé.
“Zdar Buh!” Jos. Vonášek.

Nezapomente si objednat
vaší zásobu uhlí, ucinte tak ny-

ní u známého krajana K. Taví-
ka, který byl ustanoven ceským
jednatelem u firmy Carroll In-
dependent Coal Co., a který
vás svedomite obslouží. Ob-
jednávky vyrídí ve svém oby-
dlí 1500 N. Collington Ave., a-
neb zavolejte Wolfe 7134-J a
on vás návštiví.

Velkorád c. S. P. S. státu
Maryland porádá slavnost’
Zdobení Hrobu v nedeli, 29.
kvetna na Cesko-Národním
hrbitove.

o

Svato-Janská Pout.
Minulé nedele usporádala

místní svato-václavská osada
výpravu, tak zvanou sv. Jan-
skou pout. Ne ovšem do ná-
rodní svatyne ve Staré Bolesla-
vi, v Cechách, kam svým casem
svetec z Nepomuku, v predtu-
še své mucednické smrti rukou
krále Václava IV. byl putoval,
což by bylo i za dnešních vy-
možeností rapidného pohybu,
za jeden den nemožné, nýbrž
do Dinwiddie, v sesterském
státu slunné Virginie, kde prá-
ve pred ctvrtstoletím založena
byla osada sv. Jana Nepomuc-
kého, toho jména ceská osada
nám Baltimorským nejbližší.
Prícin pro porádání této pouti
bylo vícero. Predne, ac osada
sv. Jana Nep. každým rokem
okázale slaví den svého patro-
na, letošní oslava porádána ve
dnech 15ho a 16ho kvetna,
predcila všechny predešlé osla-
vy v tom, že slavila soucasne
stríbrné jubileum svého trvání,
dále, že slavila zasvecení nové-
ho chrámu Páne, nebot v po-
sledních dnech dosavádní dre-
vený kostelícek ustoupil z ci-
hel dukladne stavenému chrá-
mu Páne, širších rozmeru a
úplne odpovídající nynejším
pomerum a potrebám. Krom
toho, dlužno poznamenat, že
'dustp. Leo Šteffl, známý Bal-
timorským osadníkum co vý-
tecný kazatel, který si nikdy
neobtežoval zájezd z Dinwid-
die, Va., do Baltimore, Md.,
když se zde nejaká církevní
neb národní slavnost porádala,
fest duchovním správcem této
sv. Janské osady ve Virginii, a
proto bylo zcela na míste by
Baltimore vyslalo dustojnou
delegaci do Dinwiddie, Va., k
úcasti techto slavností, co cá-
stecné uznání jeho dosavád-
ních úcastí a zásluh na slav-
nostech naších v Baltimore.

Výpravu poute a pro vod ce-
stou velmi zdárne rídil dustp.
Josef W. šott, C.SS.R. Vyje-
lo se po pul noci v nedeli ráno
po dvou moderních busech, za
úcastí více jak šedesáti osob,
zajisté slušný to pocet když se
uváží že cesta tato nebyla oby-
cejný “vejšlap” pro zábavu, a
trvala do sedmi hodin ráno,
když se dorazilo na místo slav-
nosti. Osadní budovy, ovence-
né národními barvami krásne
se vyjímali proti zelenému po-
zadí bující prírody. Pri vkro-
cení na osadní pozemek priví-
tala naše poutníky kapela tam
nich ceských hudebníku svými 1
libými zvuky. Po krátkých bo-
hoslužbách v novém chrámu
Páne uvedly tamní ceské hos-
podyne a kucharky poutníky k j
chutnému snídaní. Hlavní bo-
hoslužby konaly se k 12té ho-
dine polední, pri kterých slav-
nostní, velmi dojemné kázání
mel dustp. Mateju, C.SS.R. z
New Yorku, N. Y. Následoval
bohatý obed, po nemž Ochot-
nický Spolek osady sv. Václa-
va z Baltimore, Md., predvedl
na osadním virginském jevišti
lidovou hru “ceská Chaloup-
ka” velmi úspešne.

Na to pristoupeno k rešení
otázek pro všeobecné vzájem-
né dobro obou osad pri kte-
rýchto debatách cinne se podí-
lel cetne zastoupený sbor Ka-
tolických Sokolu z Baltimore,
Md., ústy svého starosty, pana
Josefa Vonáška. Ta nejlepší
prátelská nálada panovala po
celý cas, a když prikvapila do-
ba k odjezdu v 8 hodin vecer,
každý litoval že pobyt nemuže
být prodloužen, ac celkem re-
ceno i ten krátký pobyt vyznel
v mnoha dobru jak poutníkum
tak hostitelum.

Snad ta jediná nepríjemná,
rekl bych komická episoda ce-
lé výprávy byla ona, když ja-
kýsi pochop pokusil se od pout-
níku kolektovat mýto, cili tax.
Patrne obdržel z Washingtonu
pokyn že tady pojede nejaká
cizinecká výprava, aby jí vy-
koristil. Ve Washingtonu prý
totiž potrebují tax, peníze a
zase peníze

Dojmy jež si sebou poutníci
bérou domu z jejich ac krát-
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Pivo bylo medicínou.
Že pivo bylo lékem v letech

2700 pred Kristem a déle nežli
1000 roku pred Exodus, pred-
nášel Dr. Harvey G. Beck, pro-
fesor z University of Maryland
v sobotu.
Dr. Beck uvedl, že nekterá u-

dání o lécení a farmacii naleze
na byla v troskách datujících
se ze 12. dynastie Egypta. Me-
zi lécícími prostredky jmenová
ny: kravské mléko, med, olej,
cibule, zeleniny a pivo.

Doktor ukázal, že již v tech
dávných dobách známým bylo
jak ošetriti pred nákazou rány
a že již pred 10.000 roky zná-
mým bylo jak vyríznouti cásti
z lebky, aby odstranen byl tlak
na mozek.

Nejstarším známým lékarem
byl Egyptan, Imbrotep, jenž
žil 4.500 roku pred Kristem a
za 2.500 roku po své smrti pro-
hlášen byl Egyptany za boha.

Že sny nemocného mohou
býti klícem ku poznání nedu-
hu, jak moderní duševeda tvr-
dí, toto není žádnou novinkou.
Bylo již tak tvrzeno pred dáv-
nými stoletými. Podobne tak
“s lécením vírou”. Dr. Beck
uvedl, jak král Edward “Vy-
znavac” zavedl víru, že král
muže léciti nemoci, když polo-
ží ruce na nemocného.

Uvedl, že Mithridates, král
Pontu v letech 200 pred Kris-
tem, byl jedním z nejprvnej-
ších farmacentu, jenž strávil
vetšinu casu svého života ve
zkouškách jedu na otrocích, a-
by tak našel jak lidi léciti.

Uvedl, že ve stredoveku tra-
vici unikli stíhání, ponevac
chemická neznalost’ vládla, jež
nevedela, jak odkrýti stopu je-
du v otrávených. Mluvil “o
prášku následovnictví”, jehož
užíváno bylo, aby “urychleno
bylo nástupnictví v mocných
a královských rodinách.” Dr.
Beck uvedl, že tohoto užito by-
lo pri usmrcení papeže Victo-
ra 11., papeže Klimenta VII.,
Kristiána Dánského, nemecké-
ho krále Jindricha IV., kastíl-
ského krále Jana a francouz-
ského krále, Jindricha IV.

Zmínil se o první nemocnici
v hotelu Dieu v Paríži v 16. sto
letí. Tato mela 1.200 lužek,
ale z techto bylo jenom 486
pro jednotlivé osoby. Na o-
statních smestnati se museli po
trech až šesti nemocných. O-
sm postelí stacilo pro 200 ne-
mluvnátek a mladých dítek.
Osm set nemocných ležeti mu-
selo na sláme na zemi.

o

Ženy mají se spojití.
Oduvodnujíc, že vdané a ne-

vdané ženy živící se prací, mu-
sí se spojití, Dr. Grace Hadley
Beardsley, profesorka latiny
na Goucher koleji, dovozovala
v reci, kterou mela ve výrocní
schuzi Marylandské federace
obchodních a profesionelních
žen. Schuze konána byla v
Chesapeake klubu v Baltimore
Trust budove.

“Tatáž síla, jež vtiskla nás
do hledání práce, snaží se nyní
z této vytlaciti nás,” dovozo-
vala profesorka, jež sama vda-
nou jest.

Varovala pred mašinérií klu
bu a ženy pred dáváním príliš
mnoho casu klubovním aférám
na škodu svých osobních.

Dovozovala, že kluby byly
by daleko zajímavejšími, kdy-
by jeden neopicil se za dru-
hým, ale kdyby každý veden
byl ve svém vlastním duchu.

Vzdor tomu, že dnes vycvi-
cených ženských osob pro ruz-
né úrady je více nežli potreba
káže, naléhala v reci své, aby
dívky venující se obchodní
práci, nabyly vzdelání na vyš-
ších školách. Tím že tyto bu-
dou schopnejšími a hledanej-
šími:

o
Mestská pomoc v týdnu.

V minulém týdnu vyplaceno
bylo z mestské pokladny $61,-
346.07 ku pomoci nezamestna-
ných. Family Welfare vypla-
ceno $52,994.74, katolickému
sdružení dobrocinnosti $4,835-
25 a židovskému sdružení $3,-
516.08.

Odbory temito do sumy této
skolektováno bylo $1,219.61.
Obcanský pomocný výbor sta-
ral se v týdnu o 12.359 rodin.

casopis

venovaný zájmum

Cechu Amerických

Vychází každý pátek
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- Následkum zranení, jež
utrpel 12. kvetna na Charles u-
lici a University Parkway John
Lowe, cvicitel závodních koní,
podlehl ve stredu. Lowe byl
cvicitelem koní pro místoadmi-
rala Cary T. Grayson.

o
o’Connor vinným.

John o’Connor a pet jiných
uznáni byli vinnými z rízení
zakázaných her ve sklepe na
East Baltimore ulici. Herna
prepadena byla policií 9. dub-
na. Vinní zažádali o nový
soud. Po složení záruky $5,-
000 každý, pušteni na proza-
tímní svobodu. Trest na pre-
stupek je pokute SI,OOO a rok
ve vezení.

S o’Connor vinným uznán
jeho bratr James, Bernard

Kenny, George Korn, Edward
H. Hill a John Renter.

John o’Connor a Kenny u-
svedceni byli již dríve z prijí-
mání sázek na kone a to v cer-
vnu minulého roku. Odsouzeni
byli tehdy ku pokute SIOOO a
do vezení na 6 mesícu každý.
Provedení rozsudku odloženo
bylo na podmínku, že nechají
prijímání sázek a vedení her-
ny. Budou snad odsluhovati
oba tresty.

o’Connor svým casem narkl
kapitána Kahlera, že tomuto
platil $25 týdne za ochranu.
První prepad jeho herny pro-
vedl kapitán Kahler, druhý,
Lurz s mužstvem severní stani-
ce.

o
Oloupil jej o SSB.

Elton Scott, 231etý, ridic ta-
xicabu, obžalován byl na seve-
rovýchodní policejní stanici,že
oloupil Waltera Anthony z
Frostburg o SSB.

Anthony do sporu dostal se
s ridicem na rohu Caroline a
Gay ulic o výši jízdného. Když
se rozbehl najiti policistu, pri-
šel o peneženku, v nemž svr-
chu jmenovaná cást byla.

Charles Goldstein, ridic
taxicabu, udal, že v sobotu trí
mladíci, kterí vstoupili do jeho
taxicabu na rohu Baltimore a
Caroline ulic po put tretí hodi-
ne ráno, okradli jej o 38 centu
a jeho taxicab na Belle Grove
Inn road a 4. avenue v Brook-
lyn.

Trí mladíci, jež vzal do
taxi na rohu Gough a East a-
venue ridic Charles W. Huber
okradli jej o $5 a taxi.

Robert W. Shipley, ridic
taxicabu, najat byl v nedeli na
rohu Baltimore a Eutaw ulic
mužem, aby jej zavezl na Fur-
ners Branch road u Brooklynu.
Tam oloupil jej o $9.75. So-
mluvou, že nerad tak delá, ale
že je bez práce a že pocká-li
tam pul hodiny, že mu vrátí ta-
xicab, odejel s tímto nasadiv si
capku ridice. Sotva zmizel ri-
dici z ocí, oznámil tento pre-
pad policii. Asi po 20 minu-
tách majitel obchodu Nathan
Kayser v North Linthicum o-
známil, že prepaden byl mu-
žem majícím na hlave capku
ridice taxicabu a okraden o
$lO.

Asi po 15 minutách hlásil
Charles Hohlbein, že na An-
napolis road, vrazil do jeho au
tomobilu taxicab, ridic z toho-
to že vyskocil a utekl. V opu-
šteném taxicabu nalezena od-
hozená capka ridice.

V 700 blocku N. Dallas
ulice zatcen byl cernoch 211etý
William Trusty policisty: E.
Kelly a F. Kareš ze severový-
chodní pro krádež au-
tomobilu z garáže Johna
Stracha na S. Washington uli-
ci 2. ledna a pro prepad téže
noci obchodníka, Wolfe Gren-
steina a oloupení jej. 10. led-
na okradl Trusty ridice taxica-
bu, Morrise Brager o taxicab a
$3.

V cele Sdružení Práce
McCurdy.

Presidentem Marylandského
Districtu Columbia Federation
of Labor, zvolen byl Joseph P.
McCurdy. Odvolání proti je-
ho zvolení podáno asi bude.

Baltimorské Sdružení konati
bude volbu v príštím týdnu.

Presidentem Sdružení, Broe-
ning, je kandidátem pro zno-
vuzvolení.

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.

kého pobytu mezi krajany Vir-
ginskými jsou ty nej lepší. Vy-
nikajícími vlastnostmi naších
tamních krajanu jest jejich
pricinlivost, píle. Zamestnáním
jsou prevážne zemedelci. Mno-
hý z nich prišel do Virginie s
prázdnýma rukama. V krát-
kém case zakoupil si nekolik
akru pudy a tak soustavne po-
kracoval až mel z dustatek,
mezi tím co jeho soused, tam-
ní sto procentní Amerikán ná-
sledkem jeho typické lenory a
vrozené náklonnosti k pohodlí,
ztrácí pudu pod nohama.

F. J. Pintner.
o

Hutzler proti nové celní
predloze.

Albert D. Hutzler, Baltimo-
ran, pronesl v úterý odpor pro-

ti predloze projednávané v
kongresním výboru ve smyslu,
aby clo zvýšeno bylo na zá-
klade kleslé meny v cizích ze-
mích. Hutzler povedel výboru
bez obalu, že návrh tento ude-
lal by Spojené Státy “smešný-
mi.” Hutzler zastupoval Ná-
rodní Sdružení obchodníku se
strižným zbožím. Dovozoval,
že upravení cla na základe kle
slé meny cizozemí, melo by zlý
vliv na splácení dluhu, jež cizí
zeme dlužny jsou Spojeným
Státum. Rekl, že tarif Haw-
ley-Smoot zavinil, že 42 jiných
zemí, s nimiž obchodujeme, v
zápetí zvýšilo svá cla a tím za-
vineno snížení vývozu americ-
kých produktu zemí tech. Ná-
sledkem toho pres 2,000 ame-
rických továrníku zrídilo své
továrny v cizozemsku na ško-
du Ameriky.

V kongresu vetšina de-
mokratická hraje pomerne
smutnou roli. Demokraté roz-
biti jsou na všechny možné
strany. Krome hádek a zdržo-
vání nad jiné duležité úpravy
dnešní penežní situace, spoko-
jiljí se prázdným mluvením a
zastáváním zájmu svých vliv-
ných volicu, jimiž do kongre-
su poslány.

Bývalý presidentský kan-
didát, Alfred E. Smith, pronesl
v úterý rec, jež šírena byla po-
mocí rádio. Byla rozhodne nej-
lepší, jakou kdy promluvil. Po-
svítil si na malicherné, mezi se-
bou se hádající kongresníky,
ustrašené bez ohledu na to, že
tito demokraty jako on. V re-
ci napadl též plán presidenta
Hoovera na vládní pomoc. Po*-
ložil duraz na dovolení a zda-
není lehkého piva.

Smith, demokrat, neváhal v
reci své postaviti se za presi-
denta Hoovera v jeho návrzích
aby vládní vydání snížena by-
la, aby spojeny byly ruzné vlá-
dní odbory, aby presidentu dá-
na byla volná ruka v poskyto-
vání pomoc státum a obcím
provádejícím verejné práce,
aby tak nezamestnaným dosta-
lo se práce, aby prodlouženo
bylo moratorium, aby vyslou-
žilcum nebyl vyplacen bonus
a aby prísné kontrole podrobe-
no bylo vyplácení velikých vy-
dání na prospech vysloužilcu.

Owen D. Young, jenž v
posledních dnech uznáván byl
za možného kandidáta presi-
dentského úradu na demokra-
tické tikete a jenž nábídku tu-
to v úterý rozhodne zamítl, od-
porucuje podporu návrhu se-
nátora Robinsona, demokratic-
kého vudce ohledne dvou tisíc
milionu dolaru na úpravu prá-
ce. Návrh tento skorém sou-
hlasí s návrhem presidenta
Hoovera. S nejvetším durazem
volá: “Slož na cloveka všech-
na bremena sveta. Když po-
staví se na své nohy a pocne
na své ceste, odvaha, víra zmo-
hutní v jeho prsou. Pravím:
Udelejte pocátek!”

o—

Dva utonuli v Baer rece.
Kolem 4. hodiny v sobotu

odpoledne Melvin Piasecki,
který si dával též jméno Mel-
vin Saunders, utonul v blízkos-
ti Wise avenue mostu. Stár byl
16 roku. Bydlel vc. 728 S.
Linwood avenue. Druhým,
jenž utonul v Baer rece tentýž
den, byl 191etý cernoch, Elmer
Grayson, v blízkosti téhož mo-
stu. Skocil do hlubiny s lodic-
ky, v níž se projíždel po rece s
jinými cernochy.

Automobily.
V uplynulém týdnu vzata

byla licens ríditi automobily
27 osobám v Marylandu. V
témže týdnu suspendována by-
la na ruzný cas licens 79 ridi-
cum.

Dr. Miller McClintock, di
rektor úradu poulicní jízdy na
Harvard universite, pocíná
pracovati proti zneužívání
trouby na automobilech a ri-
dicum, kterí troubí a neví ko-
likráte proc a jak troubiti ma-
jí. Direktor tvrdí, že tisícum
nehod dalo by se vyvarovati,
kdyby ridici predjíždející jiné,
rozumne dali znamení troubou
V nekterých státech ridici trou
bicí hnáni ku zodpovednosti
spokojující se troubením na
jiné.

Ukazuje na nedbalost’ ne-
kterých, kterí místo, aby dali
znamení v urcité vzdálenosti,
zatroubí, když již je zle.

Hlavním úcelem trouby, po-
ucuje direktor, je krátké za-
troubení a ne rvaní, v jakémž
mnozí troubící si libují.

Direktor je presvedcen, že
automobilisté musí postupem
casu zavázáni a vycviceni býti
ku jistým signálum automobi-
lovou hornou.

Esther Coulbourn, 301etá
z Poplar avenue, odsouzena
byla ku pokute $124.35 za rí-
zení automobilu, když byla o-
pilou. Nezaplatí-li, musí na
125 dní do vezení.

V Halethorpe odsouzen
byl ku pokute SIOO Glen D.
Bryant z Washingtonu, že rí-
dil automobil, jímž se srazil s
jiným na Rolling road a zavi-
nil zranení dvou osob.

Joseph Powell, 81etý cer-
noch, zabit byl automobilem
na rohu Gay a Caroline ulic v
pondelí.

Robert P. Jula, 421etá,
težce zranena byla ve srážce
automobilu na Northern Park-
way a Clearspring road. Byla
jí lebka rozbita.

Edward J. Merrick, od-
souzen byl v Traffic soudu do
vezení na 30 dní a pokute ssl.
45 za rízení automobilu, když
opilým byl. Dále jel beze sve-
tel, nevšímal si rudých výstraž-
ných svetel a hodil- sklo do u-
lice.

Dva katolictí kneží, Rev.
R. M. Fontaine a Rev. Basil
Benz ze Salvatorian Mission
House, Elkton, Md., zraneni
byli ve stredu odpoledne na
Philadelphia road u White
Marsh. Rev. Benz težce zra-
nený dán byl do Bay View ne-
mocnice s roztríštenou lebkou.
Rev. Fontaine po ošetrení v té-
že nemocnici vzat byl do kláš-
terního domu v Elkton. Podle
všeho bylo zlámáno mu žebro.
Oba prideleni jsou diecesi Wil-
mington. Nehoda udála se
pred domem Johna Holta Ri-
chardson, právníka. Automo-
bil rídil Rev. Fontaine. Auto-
mobil sjel se silnice na stranu
této. Ridic dle všeho nemohl
jej ovládnouti. Hnal se ku pre-'
du ješte asi do dálky 100 stop,
gumy praskly, automobil pre-
vrácený srítil se na zem. Ri-
chardson vytáhl oba kneze a
vzal je do nemocnice.

Nezjištený cernoch zabit
byl ve stredu v noci na Lexing-
ton ulici u Harrison károu
Sparrows Point linie, rízenou
motormanem Joseph Hammell

62letý Abraham Zerewitz
poranen byl automobilem ve
stredu na Pennsylvania ave.
Sražen byl automobilem Carla
H. Mohra, když chtel vstoupiti
do elektrické poulicní káry.
Byla mu preražena noha vedle
jiných poranení.

Spechající ku pomoci dít-
ku, jež padlo na Monroe ulici
u Riggs, dr. Acacio Ricalo
vskocil v cestu automobilu a
tímto vážne poranen byl. Byla
mu preražena klícní kost a od-
rena lebka.

Dve osoby ve stredu u-
smrceny byly a pet jiných po-
raneno, když automobil, v
nemž jeli po Annapolis road u
Glenburnie, se prekotil, když
chtel predejeti gasolínový
truck. Truck, se prekotil na
automobil a tento tíhou svojí
rozdrtil. Jeli na letní byt na
Magothy reku. Automobil rí-
dil Harry Fried.

TELIGRAI


