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Joseph A. Senger, Ph D.
ceská lékárna

Roh Milton & Ashland Avenue
Zvláštní pozornost se venuje

lékarským predpisum.
Tel. Wolfe 0438-3790
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Andrew Heck Ph. C.
zkušený lékárník

Peclivost -zdvorilost -vedomosl
správnost.

Zvláštní pozornost se venuje
lékarským predpisum.

Telefonujte nám co si prejete
my vám to dodáme.

Telefon: Wolfe 2386 a 2137
ROH PATTERSON PARK

A ASHLAND AVENUE
-I44 44 44 4 44 44 44 44 44 44 44 44 S**'

Malý oznamovatel.
HELP WANTED-FOR SALE-ETC

PRIJME SE: PÁN NA BYT.

K DOPTÁNÍ: 524 N. ROBIN-

SON ST.

Londos porazil Garibaldi.
Rudy Dušek zvítezil nad

Berto Assiratti.
Minulé úterý v krížkových

zápasech porádaných v Car-
lins v hlavním zápase Jim Lon-
dos setkal se s Italem Gino Ga-
ribaldi a tohoto porazil po 44
minutovém zápasení.

Nejlepší a nejzajímavejší
zápas vecera byl mezi kraja-
nem Rudy Dušek a Berto Assi-
ratti. Zápas tento byl zurivý
od pocátku až do konce když
po 20 minutovém krížkování
Dušek pritiskl ramena svého
soupere k žínce.

Abe Coleman porazil Lew
Plummer v 18 minutách.

Ernie Dušek, bratr Ludy Du-
ška setkal se s Pat McKay. Zá-
pas tento po 30 minutovém
krížkování prohlášen soudcem
za nerozhodnutý.

George Vassel zdolal Bili
Luckoff v 12 minutách.

Príští úterý v hlavním zápa-
se Rudy Dušek setká se s Abe
Coleman. V druhém zápase
Dick Daviscourt setká se s Pat
o’Shocker.

—•—o

Po zasažení dcery mrtvicí, pro-
tala si žíly na ruce.

Plná bolesti nad onemocne-
ním 10 roku staré dcery mrtvi-
cí, Roy E. Smith, 341etá, chopi-
la se britvy v jejich dome, cís.
110 S. Arlington avenue a pro-
tala si žíly v zápestí. Vcasnou
pomocí v nemocnici, zachráne-
na byla pri živote. Dcera její
ranena byla mrtvicí na pravou
stranu.

o
15.000 ve vecerních školách.
V šestnácti mestských ško-

lách zapsáno bylo do vecerních
škol 15.000 žáku a žacek. Pre-
sný pocet ješte tímto stanoven
není. Vecerní školy otevreny
byly 3. ríjna.

o

Dane z gasol inu vynesly méne.
Hrubý výtežek z dane gaso- ;

línu v Marylandu v posledním i
mesíci byl menším. V zárí darí ]
yynesla $756,322.57. *<

Se sekyrkou na maso na
pokladnu.

Zatím co Joseph Loos a jeho
rodina vzdáleni byli z jejich
domu, c. 34 North East avenue,
zlodej vloupal se do domu a
pokusil se o dobytí se do po-
kladny malou sekerkou na ma-
so. Pokus se mu nezdaril. Z
jiných cástí domu odnesl s se-
bou zlodej $lO.

o
King Solomon odsouzen a

propušten.
Cernoch, King Solomon, jenž

usvedcen byl z krádeže, odsou-
zen byl ha 60 dní. Ponevac
trest v platnosti býti mel od je-
ho zatcení, po rozsudku propu-
šten byl na svobodu, ponevac
již vlastne trest si odsloužil
pred vynešením soudcova tres-
tu.

o
Papežský delegát vypovezen

z Mexika.
Arcibiskup Leopoldo Ruiz y

Flores, papežský delegát v Me-
xiku, v úterý odvezen byl z
Mexika aeroplanem, do nehož
vsedl v Mexiko City provázen
byv dvema agenty departmen-
tu vnitra a svým príbuzným.

Na pokraji Texasu aeroplan
snésti se musel následkem pro-
tivných silných vetru.

Rozkaz na jeho vypuzení z
Mexika dal president Abelar-
do Rodriguez po resoluci, kte-
rá ve smeru tomto vypracová-
na byla mexickou snemovnou.

V pet hodin ráno v úterý byl
probuzen, vzat vládními agen-
ty do úradovny sekretáre vni-
tra a nechán tam až do vypra-
cování posledních detailu.

Ku vypuzení delegáta došlo
po vydání encykliky papežem
na mexické náboženské problé
my. Arcibiskup encykliku ve-
rejne vyložil, že jí kneží a lid
varováni jsou pred vzbourením
se zbraní.

Snemovna na encykliku po-
hlížela jakoby tato cinila neo-
právnený útok na vládu Mexi-
ka.

Mexický list “El National”
prinesl telegram skupiny Me-
xických delníku v Detroit, žá-
dajících, aby papežský dele-
gát byl vypuzen.

Z papežských kruhu ozná-
meno bylo,> že na vypuzení de-
legáta odpovedeno bude pro-
testem. V kruzích papežských
panuje pesimism nad obratem
pomeru v Mexiku.

o
Vojsko ku pomoci.

Vojsko národní milice v Por-
to Riku na rozkaz guvernéra
Beverlyho odložilo zbrane a
pustilo se do práce záchranné.
Vojáci provádejí práci tesar-
skou a zednickou a prestavují
domky, kt ré poboril pondelní
hurikán, jruvernér odhaduje,
že 75,000 lidí je bez prístreší
a že škoda na majetku jde do
milionu. Policie dle nejposled-
nejších zpráv udává 217 lidí
zabitých a 2,219 poranených.
Guvernér obrátil se prímo na
presidenta Hoovera. Udává,
že ostrov potrebuje 5,000 sta-
nu, 30,000 polních lužek a pri-
merené množství pokrývek.

o
Puda zdarma v Mexiku.

Podle prohlášení presidenta
Abelarda Rodrigueze bude pri
delování pudy zdarma chudým
zemedelcum záhy skonceno.
Pozemková reforma je v hlav-
ních rysech hfttova, mimo to
prý se volných prídelu velice
casto zneužívalo.
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Roosevelt a AI Smith si podali
ruce.

Amerikou rozlétla se v úte-
rý zpráva, že ve státní zbrojni-

ci v Albany, N. Y., governér
státu, Franklin D. Roosevelt a
AI Smith, bývalý kandidát pre-
sidentského úradu, potrásli si
rukou, když shodli se na kan-
didature Herberta H. Lehman,
jenž jmenován byl za kandidá-
ta governérského úradu.

Roosevelt ujistil: “AI, to jde
od srdce.”

Smith odvetil: “Zrovna tak
se mnou.”

Fotografové za jásotu asi 10-
000 osob prítomných, meli pl-
no práce fotografovati štast-
nou skupinu.

Smír mezi Smithem a Roose-
veltem vítán jest jako zajište-
ní demokratického vítezství pri
presidentských volbách.

Demokraté nyní doufají, že
Smith recniti bu (de ve orospech
Roosevelta.

Ku smíru došlo, když oba
shodli se na kandidátu, Her-
bertu H. Lehman. Tento ro-
dem je nemecký žid. Kandido-
vati bude proti Donovanu, kte-
rý dojde podpory Tammany
Hallu a republikánu a který
jest katolíkem.

New Yorské zprávy pra-
ví, že bývalý mayor, James J.
Walker, snad nebude se zno-
vu ucházeti o zvolení do úradu
mayora. Prý churaví. Walker
s plným kvapem jede nemec-
kou lodí do New Yorku.

V práve vydaném císle tý-
denníku “Outlook”, které vy-
šlo poprvé za jeho redakce,
exguvernér Alfred E. Smith
predpovídá demokratické ví-
tezství v podzimních volbách.

Pujcky Nemecku 40% veške-
rých amerických pujcek.
Nemecko je dnes nejvetším

americkým dlužníkem. Jeho
zadluženost dosáhla výše sko-
rém $2,000,000.000 t. j. plných
40 procent cástky, již Spojené
Státy ve svete rozpujcily.

Od 1. brezna t. r. do konce
února 1933 má Nemecko na ú-
rocích a amortisacích zaplatiti
asi $357,000.000.

o
Jan Masaryk se zasnoubí

s hereckou.
Vyslanec Jan Masaryk za

krátko zasnoubí se s vynikající
pražskou hereckou a clenem
Národního divadla slc. Olgou
Scheinpflugovou, dcerou, novi-
náre a spisovatele.

Jan Masaryk se oženil kon-
cem roku 1924 s dcerou býva-
lého amerického vyslance v Cí-
ne, a prumyslníka Crane-a ml.
Rodinu Masarykovu a Craneo-
vu pojilo staré prátelství z do-
by, kdy dnešní president zaví-
tal do Spoj. Státu v roce 1902
na svou první prednáškovou
cestu. Když zahájil president
Masaryk svou revolucní akci v
zahranicí, tu byl Crane jeden
z prvních, kdo na ni financne
prispel. Pred nekolika mesíci
bylo manželství Jana Masary-
ka rozvedeno.

Scheinpflugová se mimo di-
vadlu venuje také i cinnosti spi
sovatelské. Je autorkou neko-
lika knih veršu a kritikou rov-
než velmi príznive prijatých
románu a divadelních her. Než
prišla k Národnímu divadlu,
pusobila v mestském divadle
na Vinohradech.

o
Petidenní týden bez snížení

platu.
News Syndicate spolecnost’

v New Yorku, vydávající novi-
ny News, zavádí beze všech
prutahu petidenní pracovní tý-
den bez snížení platu.

Zkrácený pracovní týden za-
váden jest v nekterých odbo-
rech listu: redakcním, oznamo-
vacím a úctovním.

o
Dva usmrceni tornádem.
V Jižní Karolíne usmrceny

byly ve stredu dve osoby torná-
dem, které nad nekterými cást-
mi státu se sneslo.

Nekolik jiných poraneno by-
lo. Domy byly zbaveny strech,
stromy poráženy a stodoly ne-
které ztroskotány.

o
Zabita otcovým truckem.
V Pedro, South Dakota, de-

setimesícní dcera E. L. Burnse
byla rozdrcena pod koly otco-
va trucku, za který díte nepo-
zorované vlezlo.

o
Težce popáleni pri stácení

benzinu.
Na strašnickém nádraží stá-

celi montér Nachtigal a dílove-
doucí Holecek, oba z Prahy,
benzin do podzemní cisterny.
Priblížil se k nim železnicár s
horící lucernou, benzin pod va-
gónovou cisterkou se chytil a
oba delníci byli težce popále-
ni. Železnicári ohen pískem
uhasili.

President Hoover vítán v Des
Moines, lowa.

Kandidát pro znovuzvolení,
president Hoover, vítán byl v
úterý v Des Moines, lowa, zá-
stupy cítajícími od 75,000 do
100,000 osob.

President v reci své popsal
do podrobnosti boj proti panu-
jící depresi v Coliseum, jež na-
plneno bylo 12.000 osobami.

Znázornil program ku po-
moci farmáru. Hlavními body
programu byly: Vysoký tarif
na farmárské produkty, zužit-
kování nevýnosné pudy, dokon
cení obrovských vodních pro-
jektu, pomoc tem, jimž dány
byly pujcky, zmírnení daní
vládních, státních a místních,
povolení úveru ku potrebám
farmáru, pomoc farmárum sti-
ženým mortgyci atd.

President za prícinu nynejší
svetové bídy uvádel dedictví ze
svetové války.

President po dobu svého po-
bytu byl predmetem ovací. V
hotelu Fort Des Moines více
nežli 500 redaktoru státních li-
stu a jich manželek, pripravilo
presidentu nadšenou ovaci.

V den pobytu presidentova v
Des Moines na 2.000 obetí ny-
nejší deprese vedených vud-
cem Milo Reno zimou se chve-
lo a stežovali si na utrpení svá,
na Hoovera, Wall Street a pre-
sidenty pred Hooverem. Pará-
da jimi usporádána byla. Vud-
ce jejich, Reno, díval se na pa-
radující z okna hotelu.

Zájezd presidentuv do lowy,
kde pred lety se zrodil, naplnil
republikány nadejí na vítez-
ství pri nastávajících volbách.
Jisto jest, že pronesl v Des
Moines jednu ze svých nejzda-
rilejších recí a že pripravova-
né neprátelství vuci nemu se
nesplnilo, ale naopak obrátilo
se v nadšené ovace. Rec jeho
setkala se po celé zemi s po-
známkami uznání. Jak mno-
hé listy stanoví, otevrená, prí-
má slova, odvaha celiti všem o-?
tázkám težké prítomné doby
jak usuzují republikánské listy

Demokratické listy s recí ne-
souhlasí.

Behem návratu president
recnil behem zastávek na mno-
hých místech.

V ukradeném automobilu
zabiti.

Dva muži byli zabiti, když
automobil, v nemž jeli, vjel do
stromu blízko South Amherst,
O. Automobil byl den pred
tím ukraden v Toledu.

o
Vražedný útok ohnem.

Antonín Snegon v Jablunko-
ve byl probuzen palcivou bole-
stí. Když vyskocil, shledal, že
jeho odev horí. Strhl poplach,
pobíhal s místa na místo a na
konec se na radu sousedovu vr-
hl do mlýnské strouhy. Tím
uhasil ohen, ale nezabránil tež-
kým popáleninám 11. a 111. stu-
pne, s nimiž byl dopraven do
nemocnice. Podezrelá z cinu
je jeho žena, s níž žije již delší
dobu v nevuli, takže na konec
bydleli oba manželé oddelene.
Snegofíova si koupila pred ci-
nem velkou láhev lihu, o nemž
nemuže ríci, jak s ním naloži-
la a krome toho nemuže proká-
zat alibi pro kritickou chvíli.
Byla zatcena a dodána do vaz-
by v Moravské Ostrave.

o
Spící hoch usmrcen povozem.

Devítiletý synek rolníka Ma-
líka z Puchova byl s rodici na
poli a neustálým pobíháním se
tak unavil, že si lehl. Vybral
si k tomu však silnici, kde u-
snul tvrdým spánkem. Rodice
se domnívali, že zatím šel sám
domu a proto za soumraku se
též vrátili k domovu. Zatím
však se hoch stal obetí neobvy-
klé neštastné náhody. Za sou-
mraku jel s povozem, vrchova-
ne naloženým drívím, jistý pu-
chovský povozník. šel pri vo-
ze a nevidel na druhou stranu
pres vuz a kone. A tak se sta-
lo, že prejel težkým vozem spí-
cího hocha. Jediný a poslední
výkrik zasaženého chlapce u-
pozornil povozníka na neštestí.

o

Sirky a deti.
šestiletý syn rolníka Fran-

tišek šálek v obci Holenicích u
Lomnice nad Popelkou hrál si
se zápalkami. V kulne, kde
bylo uskladneno dríví, si zalo-
žil ohnícek, z nehož vznikl po-
žár, který zachvátil nejen ce-
lou kulnu, ale rozšíril se i na
hospodárské a obytné stavení.
Hasicské sbory, kter# se brzy
sjely z celého okolí, musely se
pro nedostatek vody omezit na
chránení sousedních stavení.
Škoda je velmi znacná. Man-
želka poškozeného rolníka Ma
rie šálková byla pri záchran-
ných pracích tak težce porane-
na, že musila býti ihned preve-
zena do nemocnice.

Požáry na ceském venkove.
V Loukovickách v usedlosti

rolníka J. Šrýtra vznikl ná-
sledkem krátkého spojení po-
žár, kterému v krátkosti padla
za obet celá usedlost, škoda
se odhaduje asi na 100.000 Kc.
a je kryta pouze z jedné dese-
jtiny pojištením. V Kosoricích
vznikl u rolníka Svárovského
požár, který záhy zachvátil i
dve sousední stodoly. Jen spo-
lecnému úsilí nekolika hasic-
ských sboru se podarilo ohen
utlumiti, avšak stodoly lehly
popelem, cetnictvo se domní-
vá, že požár byl založen a pá-
trá po žhári.

o
V Praze se pripravují na válku

Ministerstvo Národní Obra-
ny pracuje na obsáhlém plánu,
jak by bylo hlavní mesto chrá-
neno proti bombovým útokum
aeropanu. Má býti utvoren vý-
bor, který by organizoval a cvi

cil civilní obyvatelstvo, aby ve-
delo co delat, kdyby s oblak
hrozilo nebezpecí. Mezi jiným
má míti vec tu na zreteli sta-
vební úrad, který se má starati
o to, aby každý dum, který se
nove staví, byl opatren skle-
pem dostatecne hlubokým a
pevným, aby se do neho mohli
obyvatelé v prípadu nebezpecí
uchýliti.

o
Díte se utopilo v kuchyni.
Marie Millerová v Horním

cetne u Mladé Boleslave prala
v kuchyni prádlo. Pojednou
poodešla z kuchyne a do míst-
nosti prišla dvouletá její dce-t
ruška Anna, která si patrne
chtela hrát s mydlinami, které
tu byly ve velkém hrnci. Díte,
které se asi príliš nachýlilo
pres okraj hlubokého hrnce,
padlo do nádoby. Dríve než se
matka vrátila do místnosti, by-
lo decko utopeno.

Podzimní Fylcové Klobouky
již na sklade

$1.50, $1.95, $2.50 a $2.95
Všechny $5 Emersonovy a Townsend Grace

Nejlepší jakosti, nyní za

F. J. Businsky
900-902 N. CHESTER ST.

Odbocka s mužským zbožím
2202 E. MONUMENT ST.

(Dáváme Zelené Známky)

j Podekování. j
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4 Nížepsaní považují za svojí svátou povinnost tou- 1
F to cestou projeviti uznání a srdecný dík oblíbenému a Ik záslužnému duchovnímu správci naši sv. Václavské o-

sady, v Baltimore, Maryland,
'

*

( Veldstp. Ludviku Hlobilovi, C. SS. R. (
I za jeho únavnou práci a námahu o vzorné a dustojné i
£ provedení oslavy 60tého výrocí založení naší osady a f
* 50tého výrocí zdárného spravování osady duchovními v4 otci kongregace Nejsvétejšího Vykupitele,— kterážto i
f dvojnásobná slavnost odbývala se v našem chrámu Pá- f
* ne minulé nedele, dne 2ho ríjna, a vyslovujeme naše-

mu panu farári nelícené díky za získání k této slavnos- 1
§ ti, prítomnost a cinnou úcast Jeho Milosti

'

Biskupa- i
f krajana Ludvíka Kucery, z Lincoln, Nebraska, jakož i f
* zajištení úcasti jiných církevních a civilních hodno- *

i stáru, k této významné a vzácné slavnosti. Soucasne 1
F skládáme náš nelícený dík a vdek Jeho Milosti Bisku- I
* pu Ludvíku Kucerovi, za jeho krajanskou ochotu že £

neobtežoval si zavítati do našeho baltimorského zátiší t
J a úcastí svou naší významné slavnosti svrchovaného le- 4

sku dodal. F
* Pri této príležitosti nelze nám opomenout zásluh *

i jednoho z dosud žijících zakladatelu naší osady, pana í
Jana J. Kašpara, jehož prozíravé a peclivé oko od po- 5

i cátku, po celou tu radu let, bedlive bdelo nad osadou, 4
nad jejími strastmi, svízely a potrebami, až konecne f5 jeho neúnavná a nezištná práce vyvrcholila v zbudo- *

1 vání v stredu a pro náš lid, jednoho znej krásnejších £
I chrámu v meste, jež mu bude nehynoucím pomníkem. I
£ Kéž Všemohoucí Buh pana Kašpara jeho rodine a naší f
* osade ješte dlouhá léta zachovati rácí! *

i Dále vyslovujeme srdecný dík Osadnímu Pevec- i
kému Sboru za mistrné pevecké výkony pri slavnost- F

$ nich bohoslužbách, sborum: Katolických Sokolu a My- Jj slivcu sv. Jirí za jich úcast’ pri slavnosti v stejnokrojích i
* Osadnímu Ochotnickému Spolku za bezvadné prove- /
£ dení divadelního kusu “Svatováclavská Pout”, co sou- £

cást programu této vzácné a rídké slavnosti, — jakož
*

4 i všem milým osadníkum za jich živou úcast’ a nadšení 4
f pro dustojné oslavení této vzácné události. Opetujíce F
* nelícený dík, £

4 V hluboké vdecnosti znamenají se k

£ Jménem Kostelního Výboru osady sv. Václava v Baltimore, Md. f
n X 5

Václav Kozlovský, preds. J. Businský, místopreds. a
§ M. J. Kalista, taj. E

Vzpomínka.
Se srdcem zarmouceným

na neb tomu již ctrnáct roku
co zemrel na válecném poli > IWfc.
náš vroucne milovaný syn a . jáSIP

František T. Vanik
a nyní vecný spánek spí na i m '

i
hrbitove Nejsv. Vykupitele,

v naších,

O^az^T^uj
K uctení Tvé památky venují:

RODICE, BRATRÍ A SESTRY.


