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Den mayorových narozenin
“turistickým dnem.”

Den svých narozenin 55
roku oslaví mayor Jackson
vedením automobilové parády.
Paráda 4. srpna hnáti se bude
ulicemi a cástmi mesta a okolí,
jak tyto pro vetší slávu Balti-
more znázorneny na mapách
“Vítám vás”, jichž mayor dal
natisknouti 50.000 a které prý
jsou již dnes jako na dracku.
V paráde vetšina mestských
zrízencu následovati bude ma-
yora. Paráda vyjede ve 4. ho-
diny od mestské radnice.

Moehlman, reditel vítací sek-
ce Baltimorského obchodního
sdružení, jenž pracuje s mayo-
rem na “turistickém dni”, my-
slí, že by dobre bylo pro dobro
všech nemajících automobily
dáti se unášet! v busech po 50
centech za osobu.

o

Automobily.
V uplynulém týdnu vzata by-

la licens 59 Marylandským ri-
dicum automobilu. Dvacet tri
z techto rídili automobily opilí.

Na pokutách zaplatili Mary-
landští v okresích $9,186.50 a
$1,406 v Baltimore.

Automobilem, který rídil
Edward R. Thomas z Green-
land Beach, zranen byl v sobo-
tu voják pobrežní stráže, Geo.
Curtis, 271etý, na Pennington
avenue u Curtis Bay mostu.
Zranenému byla rozražena leb
ka a stehenní kost zlomena.

Behem sousedské rozmlu-
vy po strane Hanover silnice,
701etá Clara E. Dietz z Upper-
co, Baltimorský okres, zranena
byla v sobotu automobilem
Benjamina R. Clarka.

Státní policie hledá ridi-
ce automobilu, který v pondelí
na Annapolis Boulevard u Re-
vell stanice zavinil srážku trí
automobilu a ujel.

Neznámý jel smerem ku Bal
timore. Predjíždel jiný auto-
mobil, odrazil tento a druhý
jedoucí opácným smerem. Bez
zastavení ujel. Ve srážce po-
raneni byli dva: Tollison E.
McKinney z Anapolis a Arthur
Bell, cernoch z Baltimore.

Pod prevrženým na neho
automobilem na Crain High-
way poranen byl v pondelí 29
roku starý Leo O. Myers z
Glenburnie. Žebra byla jemu
preražena.

Deset roku stará Virginia
o’Brien poranena byla auto-
mobilem v blízkosti svého do-
mova, c. 2824 Guilford avenue.
Ridic automobilu, Patrick Gar-
rity, udal, že dítko vbehlo je-
mu do cesty.

2Bletý William Lloyd za-
bit byl, když vyhozen byl z au-
tomobilu ve srážce. Ridic au-
tomobilu, v nemž Lloyd se ve-
zl, William H. Wigger byl na
šoru nedaleko Ferndale vzav s
sebou prítele a dve prítelkyne.
Když odjíždel ze šoru casne z
rána v pondelí, pozval do auto-
mobilu Lloyda. Na Furnace
Branch road, když predjíždel
jiný automobil, ridítko vyšlo z
porádku, jak udal, a on vrazil
do jiného automobilu. Lloyd,
jenž stál na stupátku automo-
bilu, shozen byl do silnice a za-
bit. Wigger udal, že ztratil v
okamžiku srážky vedomí.

Jackmore, prítel jeho pora-
nen. Obe ženy zustaly nezra-
neny.

George F. Wrightson, 30
roku starý, ridic taxicabu, sra-
zil tímto 65 roku starého
George Ellis. Wrightson vzal
jej do Johns Hopkins nemoc-
nice, kde konstatováno, že
má zlomenou levou nohu a ne-
kolik žeber. Starec udal, že pri
vchodu do nemocnicní úradov-
ny, ridic uderil jej do obliceje.
Ridic držán jest pod zárukou
SI,OOO.

Starce zranil na rohu McEl-
derry a Montford avenue. Ellis
žije na N. Montford avenue, c.
609.

o

Tvrdá lebka.
S okna tretího poschodí do-

mu ve 300 blocku W. Biddle u-
lice spadl v noci z pátku na so-
botu 5 roky starý cernoch,
James Washington. Hlavou
narazil na zem ve dvorku do-
mu. Krome boule na hlave nic
horšího jej nepotkalo. Pád za-
vinen byl tím, že príliš vyhnul
se pres okraj okna a ztratil ro-
vnováhu.

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.

Na silnicní práce Maryland do-
stane $1,019.570.

Zatím co sekretár orby, Hyde,
rozdeluje $120,000.000 jedno-
tlivým státum na stavby silnic-
ních systému, z nichž Mary-
land obdrží $1,019.570, kon-
gresník David J. Lewis, demo-
krat, Marylandan, podnikl
kroky, aby zjistil, jak daleko
jest potrebná vládní pomoc v
jeho distriktu.

Fondy na stavební práce sil-
nicní jsou nyní prístupny stá-
tum.

V podmínkách stanoveno, že
jistá pracovní sazba musí usta-
novena býti státními silnicními
departmenty, které sazby kon-
traktori musí platiti a sazby ty-
to musí zahrnuty býti v nábíd-
kách práce. Žádná tak dalece
trestanecká práce dovolena ne-
bude. Žádný jednotlivec ne-
smí pracovati více nežli tricet
hodin v jednom týdnu a pokud
možno práce dávána býti má
nejdríve vysloužilcum z války
majícím rodiny.

Kongresník Lewis žádá o
konferenci governéra Ritchie.
Ukazuje na potrebu pomoci v
uhelných distriktech Marylan-
du v 6. kongresním distriktu,
kde bída mezi obyvately jest
den ode dne hroznejší násled-
kem klesnutí industrie a far-
márských trhu.

Do doby nežli úplné vyšetre-
ní vykonáno bude, žádá kon-
gresník Lewis governéra, aby
svuj úsudek nepronesl. Žádost’
svoji koncí slovy:

“Víte, že žádost’ o pomoc
Marylandu musí projiti vaší
kancelárí.”

o

Bankér, Baer, se zastrelil.
John P. Baer, predseda ban-

kovní firmy, John P. Baer &

Co., spáchal v úterý sebevraž-
du v prízemí domu na Charles
a Saratoga ulicích.

Krátce pred polednem Baer,
57 roku starý, odešel od svého
stolku v úradovne do prízemí,
jež užito je za skladište. Bez-
prostredne po odchodu jeho
slyšána byla rána z revolveru,
ac vetšinou tato považována
byla za ránu dvermi zpusobe-
nou. Správce bondového de-
partmentu, Irvine, sešel s po-
kladníkem, Otto, do prízemí,
kde jimi nalezena byla mrtvo-
la Baerova. Revolver ležel v
rohu místnosti.

Zjišteno bylo, že bankér pri-
šel ráno do úradovny znacne
rozcílen. Bratr jeho, Robert
N. Baer, má právnickou úra-
dovnu v Baltimore Life Insur-
ance budove.

Zesnulý založil bankovní fir-
mu roku 1924. Roku, 1925 zvo-
len byl presidentem kampane
Community Fond. Byl synem
methodistského kazatele a cle-
nem nekolika klubu.

o

Právník stloukl restauratéra.

Henry Rubín, majitel Hen-
Sandwich iShóp, cís. 2201

N. Charles ulice a bývalý sport
v zápasnických kruzích, napa-
den byl v krátce po pul noci na
sobotu mužem, který hned na
to utekl z restaurantu. Policie
jež ihned po uprchlíku se shá-
neti pocala, dopadla tohoto.
Útocníkem byl právník Samuel
Greenfeld.

Restauratér vzat byl do ne-
mocnice, kdež rány na hlave
mu zasazené, ošetreny byly.

Greenfeld prý si stežoval, že
telefonoval do restaurace hle-
daje jistého muže. Z restau-
rantu došla prý ho nezdvorilá
odpoved. Greenfeld osobne si
došel pro zdvorilejší odpoved,
kterou si vymáhal ranami do
hlavy restauratérovy. Po sra-
žení Rubina do bezvedomí,
zdvorilý Greenfeld vskocil do
automobilu a ujel.

Restaurant je dostaveníckem
milovníku ruzných sportu v
casných ranních hodinách.

o

Profesor z Johns Hopkins uto-
nul v jezere.

Indián lovící ryby v jezeru
Pyramid u Reno, Nev., nalezl
mrtvolu dra. Roger M. Jones,
profesora recké filosofie na
Johns Hopkins universite. Žád-
ná stopa nebyla nalezena po
Muriel Thoma z Berkeley, Ka-
lifornia, která tam s ním zmi-
zela. Oba hledali rozvod. O-
ba bydleli do soboty v Desert
Inn.

Místní Zprávy
Z krajanských kruhu.

V nedeli o 8. hodine ran-
ní spojeni budou manželským
svazkem snoubenci: Doktor
Joseph A. Senger, majitel ces-
ké lékárny, roh Milton a Ash-
land avenue a slecna Sylvia M.
Chytrý. Mládencem pri snat-
ku bude bratr ženichuv, p. Ka-
rel Senger a družickou sestra
nevesty, slc. Mána Chytrý. Po
snatku a hostine v nej užším ro-
dinném kroužku odejedou no-
vomanželé na svatební cestu
do Atlantic City, N. J. Rodiny
obou snoubencu známy jsou
zájmem svým v prácech národ-
ních. V den snatku matka dr.
Sengera slaviti bude své 461eté
narozeniny.

Uprímné* blahoprání!

—Na Národním hrbitove
pohrben byl ve ctvrtek o 2. ho-
dine odpoledne p. Joseph Blair
manžel Julie Blair, cís. 2635
Ashland avenue, jenž zesnul
ve stárí 62 roku 25. cervence.
Povoláním byl krejcí. Zesnu-
lý narodil se v Baltimore. Ná-
ležel ku rádum :Junior Order’s
a Wiesner’s. Pohrební obrad
vykonal Rev. Frank Novák.

Pohreb vypravila firma Geo.
W. Zirkler.

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 Wolf? 7134-J a
on vás návštiví.

:—o

Baltimorské Sdružení Práce
chce 30 hodinovou práci.

Ve stredu v hromadné schu-
zi ve zbrojnici 104. pluku rec-
nil predseda Baltimorského
Sdružení Práce o programu,
který zaveden býti má, aby po-
moženo bylo v nynejší krisi.

Henry F. Broening, predse-
da, mluvil pro neodkladné
zmírnení Volsteadova vymáha-
jícího zákona, znovuzavedení
pivovárnické industrie a pro
dálší rozšírení národního pro-
gramu verejných prací. Na stá-
tu žádal, aby zavedena byla 30
hodinová práce ve všech odde-
leních státní správy a konstruk
cních prácech, jež by zachová-
na býti mela jak kontraktory
tak podkontraktory a aby roz-
kázáno bylo státnímu nakupu-
jícímu agentu, by tento kupo-
val pro státní práce jenom to,
co zhotoveno zachováním sys-
tému 30 hodinové práce. Spo-
lu žádal, aby mzdy ustáleny
byly na všech státních prácech

Program pro mesto má za-
hrnovati zavedení bežné mzdy
na všech mestských prácech a
ten kdo ciní nábídky na prová-
dení prací má ukázati nejenom
svoji financní schopnost’ platiti
delnictvu, ale zároven, že má
zkušenost’ a schopnost’. Trice-
tihodinová práce žádána ve
všech mestských odborech.

Schuzi prítomen byl gover-
nér Ritchie a mayor mesta
Jackson. Ku konci reci Broen-
ing vyzval oba slovy: “My od-
voláváme se na naše právo ne-
nechati vás v úradu, neprijme-
te-li hned vaši plnou zodpoved-
nost’ a vedení ve smeru tomto.”

o

Kathedrální krypta otevrena
v sobotu.

Krypta pod hlavním oltárem
katolické kathedrály prístup-
na byla verejnosti v sobotu od
9 hodin ráno do 4 hodin odpo-
ledne, aby prátelé zesnulého
kardinála Gibbonse, mohli na-
vštíviti hrobku kardinálovu.

Kardinál Gibbons narozen
byl 23. cervence 1834 na Gay
ulici v blízkosti Fayette ulice.
Zemrel 24. brezna 1921. So-
cha jeho odhalena bude ve
Washingonu 14. srpna.

o
Usmrcen elektrickým proudem

V 1500 blocku Lanvale ulice
usmrcen byl 231etý Edwin Ni-
choll, jenž spravoval na dvor-
ku domu prasklou vodní trub-
ku spolu Harry Meyer bydlí-
cím v témže dome. Pri práci
vzal do ruky elektrické svetel-
né vedení. Elektrický proud
projel telem jeho a usmrtil jej.

Pomocná akce, jak Klecka roz-
hodl, má nestranne šetrena
býti za zavrenými dvermi.
V dobrocinné komisi mest-

ské rady, predseda této, Au-
gust Klecka, rozhodl, že slyšá-
ny budou obe strany, jak ste-
žující si jednotlivci tak pomoc-
né dobrocinné strany, v ponde-
lí s vyloucením verejnosti a
zpravodaju novinárských. Ná-
zor jeho plne sdílel Daniel El-
lison, republikánský clen mest-
ské rady ze 4. wardy, a s ním
zajisté spravedlive cítící.

Klecka je proti verejnosti pri
slyšení z duvodu: Mezi stežu-
jícími snad budou nekterí, kte-
rým trapným by bylo odhaliti
své penežní obtíže pred naslou
chající verejností a dáním
snad jejich obtíží na pospas
verejnosti v novinách. Dále do-
brocinné spolky žádány budou
aby zodpovedely plne a otev-
rene prípad za prípadem. Spol
ky neprejí si odhalování toto
táhnouti do verejnosti na újmu
tech anebo onech žadatelu.
Konecne spravedlivým jest, a-
by dostalo se dobrocinným
spolkum téže výsady jako ste-
žujícím. stežující slyšáni jsou
predem, prípady jejich pre-
dem líceny by byly verejnosti
a teprve snad o den pozdeji
dobrocinné spolky by mohly
slyšány býti s lícením tech ne-
bo onech prípadu. Toto jedná-
ní nebylo by spravedlivým ani
vuci spolkum ani verejnosti. '

Náhledem Kleckovým a to
plne správným je, aby mestský
výbor plne vyšetril každý prí-
pad a slyšel obe strany. Klecka
slibuje: “My zastaneme se prí-
sne každé spravedlivé stížnos-
ti, ale také prísne bojovati bu-
deme proti lenochum a osobám
využívajícím nespravedlive do-
brocinnost’ a proti všem jiným
vvlhaným kritikám dobrocinné
akce.”

Radní o’Connell, jenž vlast-
ne vyvolal akci tuto, praví, že
zná 4 prípady mužu preda-
ných Family Welfare sdruže-
ním, ku výpomocnému zamest-
návajícímu výboru, dáti temto
práci. Muži tito zmenili své
lístky a dostávali více penez ne
žli oprávneni byli. Rekl, že
podvody odkryty byly sdruže-
ním Family Welfare, když líst-
ky mužu tech sdružením po-
rovnávány byly s pracovními
archy.

B. Howell Griswold, predse-
da mayorova výpomocného
pracovního výboru, rekl, že ví-
tá každou informaci mu zasla-
nou dobrocinnými spolky, kte-
rá by pomohla prekaziti pod-
vodum, aby ti, kterí nesprave-
dlive využitkují dobrocinnosti
jim poskytnuté odkryti byli a
pomoc aby jim odebrána byla.

Ackoliv pocet rodin hledají-
cích pomoci rozmnožen byl v
týdnu o 537, címž pocet dostou
pil výše 14.866 v meste, vydá-
ní na pomoc snížena byla o
$22,138.25. Snížení pricteno
plnejšímu hospodarení. Mesto
dobrocinným sdružením za tý-
den pomohlo $59,043.85.

Family Welfare Sdružení pe-
cuje o 12.725 rodin. Mzdy, jež
placeny mužum za práci skrze
pomocný pracovní úrad, sníže-
ny byly na 30 centu za hodinu
a techto vykázáno jednotliv-
cum jenom tolik, aby rodina
vyživena býti mohla.

Celá pomocná akce vyšetro-
vána bude výborem mestské
rady pocínaje v budoucím pon-
delí. Predsedou vyšetrujícího
výboru je August Klecka.

o

Mestští zrízenci dají opet cást
služného.

System, jímž mestští zrízen-
ci pomáhají ze svých služných
mestskému rozpoctu, pokraco-
ván bude i v budoucím roce.
Všichni mestští zrízenci dostá-
vající rocne pres $1,150 žádá-
ni byli a budou, aby cást’ služ-
ného darovali mestské poklad-
ne. Z tohoto vynati jsou poli-
cisté vzdor tomu že placeni
jsou mestem, clenové mestské
rady odepreli darovati cást
svých služných, jež obnáší $2,-
500 rocne, krome služného
presidenta $5,000 a místopre-
sidenta $3,500, ale za to do-
brovolne venovali šest procent
do fondu pro nezamestnané.

O dani z drobného prodeje
mayor dosud uvažuje a praví,
že nebude-li tato zavedena,
dane vystoupí na $3 ze sta.
Dnes jsou $2.45.
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Mayorova predloha o parkovní
dani vzata zpet.

Neshodou mestské rady ohle-
dne ordinance vypracované
mayorovým výborem zavineno,
že tato vzata byla zpet presi-
dentem mestské rady. Zasedá-
ní mestské rady odroceno bylo
do 26. zárí.

Odrocením mestské rady ne-
chána jest otázka pomoci spo-
lecnosti elektrických drah o-
hledne parkovní dane neroz-
hodnutou.

Jaká jest budoucnost’ spolec
nosti, jež jest ve financní tísni,
jest predmetem dohadu.

Jedenáct mestských radních
hotovo bylo predlohu mayoro-
vu poraziti, jak radní Traub
rekl: “Vetšina mestské rady
jasne ukázala, že spolecnosti
nemuže dovoleno býti ulehcení
bremene na škodu mnoho—-
zkoušeného zdaneného publi-
ka.”

Nežli odrocena byla mestská
rada, místopredseda, August
Klecka, oznámil:

“Mayor nemá niceho více ku
navržení mestské rade. Preje
clenum veselé prázdniny. Na-
stane-li neco zvláštního, mayor
hotov bude svolati zvláštní za-
sedání.”

Mayor v úterý prohlásil, že
nebudou žádné právní kroky
proti dluhující spolecnosti pod-
niknuty krome pokut, které u-
kládány budou na dlužnou
cást parkovní dane $193.000
za minulé ctvrtletí.

o
Patnáct agentu prepadlo pivo-

vár v garáži.

1.500 galonu piva rozlito
bylo prohibicními agenty v
pondelí ve 1200 blocku W. Bal
timore ulice, když v poctu pat-
nácti znicili domácí pivovár v
garáži ulicky Stockton po ctvr-
té hodine odpolední.

V garáži nalezen byl 1.500
galonový kotel naplnený pi-
vem, dále pumpy, motor a jiné
prístroje. V garáži nebyl ni-
kdo. V plném pohodlí agenti
pátrali dále a sledovali rouru
vedoucí z garáže do domu od-
deleného od garáže ulickou.
Tam nalezli 1.500 galonové ná
držky, jedna mela v sobe v prí-
prave jsoucí pivo a druhá pri-
pravena byla ku chlazení.

Rozbíjení a nicení prováde-
no bylo 15 agenty u prítomno-
sti mnohých diváku.

V dome bydlí dve rodiny.
Každá tvrdila, že o varení ne-
mela zdání. Pravovárecníci a-
si zmizeli, když agenti dobýva-
li se do garáže, itu prepadu
nemeli žádný zatykac.

V dome v 700 blocku New-
ington avenue prohibicní agen-
ti skonfiskovali ve stredu 300
galonovou nádobu na pálení
koralky, 185 galonu koralky a
3.000 galonu smesi na pálení,
spolu vzat byl agenty truck, na
nemž Harry Rosenberg privezl
nové zásoby ku výrobe.

o
Šest automobilu chyceno v o-

fensive pocaté státní policií.
Behem desítidenní kampane

jež vedena byla v Marylandu
proti bootlegrum vypouštejí-
cím hustý dým z automobilu,
aby prekazili stíhání techto,
vzato bylo státní policií šest
automobilu bootlegrum vezou-
cím v techto lihoviny.

Kampan zavedena byla po
tom, když trí státní policisté
málem by byli bývali vytlaceni
ze silnice jedoucími bootlegry.

Stíhání ve ctvrtek zaplatil
cernošský bootlegr smrtí, když
automobilem svým vrazil do
stromu na Michigan avenue ve
Washingtonu. V automobilu
jeho skonfiskováno bylo dva-
cet soudku koralky.

Všechny automobily a jich
ridici sebráni byli v blízkosti
Washingtonu. Žádný z auto-
mobilu techto majiteli ješte za-
placen nebyl.

V Marylandu nejvyšší poku-
ta na automobily opatrené prí-
strojem na vrhání dýmu, sta-
novena na 50 dolaru. Ve Wa-
shingtonu ridici trestáni jsou
vezením pri nejmenším na dva
roky. Nejvyšší trest tam je pet
roku vezení.

o
Dítko poraneno pádem.

Petiletý Edwin Herberger z
Wilslow road poranen byl,
když v pondelí pri hre narazil
hlavou o zem. Rozrazil si leb-
ku.

Banka ve White Halí
prepadena.

Po druhé behem 10 mesícu
prepadena byla banka ve
White Halí a okradena v pon-
delí a $2,500. V dobe prepa-
du pokladník a knihvedoucí,
byli v úradovne.

Cernošský bandita namíre-
ným revolverem ohrožoval po-
kladníka, J. Harold Ensor a
knihvedoucí, Lidu Slader. Po-
kladník a knihvedoucí zavreni
byli do bezpecnostního oddele-
ní a dvére za nimi zavreny. Z
tohoto vysvobodil je E. C. Hen-
drix, jenž po prepadu do ban-
ky vešel.

Vedle cernocha prepadu zú-
castnil se beloch, jenž ujel v
zeleném autu. Když tento se
rozejel, beloch sestrcil cerno-
cha, jenž ujeti v nem chtel,
cernoch rozbehl se do krovin v
blízkém bahnisku, jež obklo-
peno bylo stíhajícími jej obca-
ny. V tomto kolem pui dvanác-
té hodiny v noci chycen byl.

První prepad banky prove-
den byl v ríjnu.

Ve stredu zatceni byli na po-
dezrení z loupeže George Dix
a Travis J. Barnes a uvezneni
v Towson. Policie nyní pátrá
po ukradených penezích z
banky.

o
Ze zdravotního odboru.
V minulém týdnu zemrely v

Baltimore 203 osoby.
Zdravotnímu úradu oznáme-

ny: tri zabití a sedm osudných
nehod koncících smrtí.

Zdravotní úrad nucen jest o-
betovati na lécení pohlavních
nemocí více nežli na všechny
iiné prenášející se nemoci do-
hromady. V minulém roce na
lécení techto vydáno bylo na
$55.000 a v tomto roce o SB,-
000 více. Na 10.000 nových
prípadu této ostudy clovecen-
stva hlášeno jest rocne. Pres
10.000 prípadu jest pod stálým
ošetrováním.. V minulém roce
ve trech dispensariích dána
bvla pomoc v 55.000 prípa-
dech. Od pocátku tohoto roku
prípady tyto šírí se nad obycej.

o
Když se spleteš.

Frank Oliver se spletl v úte-
rý. Spletení skoncilo tím, že
místo svezení se na trucku ze
žebrání v Curtis Bay, svezl se
v patrolním voze na policejní
stanici “za mríže.”

Na Patapsco avenue v úterý
v noci v domnení, že to truck,
zabouchl na policejní patrolní
vuz a pocal se škrabati na pre-
dní sedadlo nevšimnuv si, že
na tom truní muž v policejní
uniforme. Policista, Conroy,
jemuž nenapadlo nejaké sple-
tení, zahnal spleteného zadem
do vozu a odvezl na jižní poli-
cejní stanici.
Oliver, 35 roku starý z Thames
ulice, utekl odpoledne, když
policista zatkl na ulici v Curtis
Bay dva spolecníky zastavují-
cí lidi dobré vule mající snad
neco “zbytecného” v kapse.

o
Co jsme se potili, v Cascade ve

výšinách snežilo.
Ve Frederick, Md., dva du-

stojníci národní gardy, udali v
pátek, že behem letu v aeropla
nu ve výšinách 12.000 stop nad
Camp Ritchie, Cascade u Pen-
Mar, padal na ne sníh. Dustoj-
níky temi jsou lieutenanti: E.
K. Fernmore a Carroll.

Ve Frederick a u nás v Bal-
timore potili jsme se vedrem
pres 90 stupnu až do doby,
kdy boure nás ochladila.

o
Jak vyhnouti se omdlení

vedrem.
Dr. J. Frederick Hempel,

místokomisar zdravotního od-
boru radí:

Aby se predešlo klesnutí ve-
drem, stižený má si lehnouti a-
nebo sednouti s hlavou sklone-
nou mezi svými koleny. V ta-
kové posici omdlení skoro ne-
možným.

Pri práci nad tonoucím, vy-
taženým na breh, radí: “Neza-<
stavte, neprestante.”

o——

Krádež.
Z pokladny domu Davida

Feldman, 3710 Glenn avenue,
ukradeno bylo $7,200.

Krádež odkryta byla služ-
kou. Udala, že pracovala v pá-
tek na vyšším poschodí domu.
Když sešla do prízemí, nalezla
pokladnu otevrenou.


