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Joesph A. Senger, Ph. D.
ceská lékárna

Roh Milton & Ashland Avenue
Zvláštní pozornost se venuje

lékarským predpisum.
Tel. Wolfe 0438-3790

I />¥—OT—--1 Ol-

i >i< <¦ > **

Andrew Heck Ph. C.
zkušený lékárník

Peclivost -zdvorilost -vedomost
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

NEW YORK
Newark-Elizabeth-Plainfield

$3.50
V nedeli, 13. a 27. srpna

Vlak vyjede z Camden sta-
nice v 1.00 A. M. neb 8.40
A.M., z Mt. Royal v 1.05 neb
8.46 A. M.
(Káry jsou otevrené k ná-
stupu v Camden v 10 P. M.
v sobotu).

CHICAGO
$12.50

V sobotu, 12. srpna
Vlak vyjede z Mt. Royal stá-
lice 12.14 P. M., z Camden
12.21 P. M. Zpet vyjede v
nedeli vecer.

Ku konci každého týdne
Velmi snížené ceny.

Do všech stanic. Vlaky vyje-
dou v pátek v poledne až do
nedele v poledne. Zpet až
io pul noci v pondelí.
Zeptejte se agenta neb tele-

fonujte Plaza 0400
Jkružní lístek —Pravidelný cas

MLTIMORE & OHIO
Spolkový vestník.

Oznamuje se clenum spolku
rv. Ondreje c. 411, že se bude
odbývat rocní schuze príští ne-
deli, 13. srpna urcite ve 2 hod.
odpol. Celorocní zpráva a vol-
ba úredníku pro príští rok vy-
žaduje prítomnost všech clénu.

Frank Kvarda, preds.
Jan Pelikán, taj.
o

Kousnut zlodejem.

Pri pokusu udržeti cernoš-
ského zlodeje, jenž utéci chtel
se $2 vzatými z pokladnicky,
kousnut byl do ruky groceris-
ta, Joseph Boxer, c. 114 North
Patterson Park Avenue.

Grocerista chytil jej, když z
pokladnicky vybíral. Když po
kousnutí groceristou pušten
byl, chopil láhev, aby jí groce-
ristu uderil. Postrašen asi v
témže okamžiku, láhev pustil
a utekl.

o
Pracují pro obdržení

kontraktu.
Maryland Dry Dock spolec-

nost’ ciní pokusy aby jí sverena
byla stavba 1.500 tonového ni-
citele. Senátor Tydings dolé-
há na príslušné kruhy vládní,
aby aspon jedna z válecných
lodí, na které kontrakty zadá-
ny byly krome nicitele tohoto,
budována byla v Marylandu.
Jmenovaná spolecnost’ podala
nejnižší nábídku.

Coleman setká se s Garibaldi
a Zahanas s Raines ve dvou
hlavních zápasech príští úterý.

Príští úterý v krížkových zá-
pasech porádaných v Carlins
Park v hlavních dvou zápa-
sech utkají se: Coleman vs.
Garibaldi; Zahanas vs. Raines.

V následujících 3 zápasech
které urceny na dobu 30 minut
aneb 1 porážku úcinkují:

o’Shocker vs. Speers; Slagle
vs. Alley, Coffield vs. Sarpolis.

Vstupné SI.OO, $1.50 a $2.00
Plus Tax. Ženy v pruvodu mu-
že muají vstup volný.

Minulé úterý v hlavním zá-
pase Pat o’Shocker diskvalifi-
kován byl pro používání nedo-
volených útoku proti svému
souperi George Zaharias po 46
minutovém zápasení..

Joe Stecher utkal se s Floyc
Marshall a když asi po 10 mi-
nutovém zápasení v kteréžto
dobe Marshall používal velice
zurivých a nedovolených úto-
ku proti krajanovi, tento po-
padl jej a mrštil s ním nekoli-
kráte o žínku a pak obejmu
telo jeho svýma nohama a pri-
tiskl ho tak pevne že tento zu-
stal ležeti, odnešen musel býti
a pak odvežen do nemocnici.

John Hubka poražen byl GL
no Garibaldi v 13 minutách.
Krajan, jenž poprvé zde zápa-
sil, získal si mnoho prátel pro
svoji zmužilost a sportovnictví.

Tom Alley zdolal Joe Kaza-
nas v 21 minutách.

Dick Daviscourt porazil Ca-
sey Berger v 16 minutách.

Vinopalna na farme nalezena.
Po stopách tajné vinopalny

ženoucí se prohibicní agenti v
pondelí dorazili na farmu v
Glyndon, kde zahlédli farmár-
ku, Frances Blaskey, dojiti
krávu. Farmárka neumela an-
glicky mnoho. Když z ní chte-
li neco zvedeti,prišel Raymond
Powell z Carroll ulice a ptal
se, zdali farmárka by si neceho
prála.

“Ano, udelej ohen,” odpo-
vedela.

Powell šel, za ním agenti.
Netrvalo dlouho, když Powell
škrtl sikrou a udelal ohen pod
1800 galonovým kotlem. A-
genti dále nalezli 13.000 galo-
nu smesi na trucku a Blaskey
a Pcwell zatceni agenty.

o
Zavražden v hádce.

Henry E. Hawkins, 421etý
ze Sperryville, Va., zavražden
byl v nedeli v Piney Point u
Leonardtown, Md., veslem be-
hem hádky s cernochy.

Ctyri cernoši byli zatceni.
Hawkins zemrel behem 20 mi-
nut po ráne. Do Piney Point
prijel krátce pred tím s peti
svými prátely z Virginie, aby
strávili nedeli chytáním ryb v
rece Potomac. Zavraždený,
obchodník dobytkem, zanechá
vá po sobe manželku a sedm
dítek.

o
Zdanovací base mesta snížena.

Snížení cen nemovitého ma-
jetku Baltimorská zdanovací
base snížena byla na budoucí
rok o $8,992.744. Snížením ce-
py stiženo bylo 15.759 majet-
ku.

o
Poranen pri rezání masa.
Killis Halí, pomocník rezní-

ka v Belair tržnici rezal maso.
Nuž v ruce mu uklouzl a on
jím bodl se do podbriší.

Automobily.

Ve srážce s vlakem Balti-
more & Ohio dráhy na Maude 1

avenue a Hanover ulice, vyho- i
zen byl ze svého automobilu (
Christopher S. Purdham z i
Gambrills, Anne Arundel o- !
xres, a težce zranen. Hlídac <
udal, že šranky byly zavreny.

Automobil odražen byl asi
25 stop z místa nehody, preko-
:il se na telegrafní sloup a chy-
til se.

Tríletý Paul Sutt zasažen
byl automobilem cernocha,
Theodore R. Kinga na Bush u-
lici, hlava mu rozbita a mozek
otresen, cernoch zavezl težce
zranené dítko do nemocnice.

šest Baltimoranu porane-
no bylo na státní silnici u Bear
Delaware, ve srážce trí auto-
mobilu v nedeli. Poraneni by-
li: Theresa a Agnes Školsky,

Francis Michalak, manželé Ir-
wing Horowitz a Saul Snyder.

Chauffeur taxicabu a
muž s ním jedoucí, poraneni
byli, když v pondelí taxi srazi-
lo se s automobilem Samuela
Leviton na Park avenue. Ri-
dic, Zerardo P. Solfino a muž
s ním jedoucí, Howard Barnes
vzati byli policistou, Frank J.
Ružek do nemocnice.

Policie v Essex vyšetruje
srážku dvou automobilu na
Philadelphia road u Seiler’s a-
venue, v níž Walter Sikorski a
jeho bratr Stanley poraneni
byli v nedeli. Ridic druhého
automobilu ujel.

Dr. John Davis Gambrill,
lékar z Johns Hopkins nemoc-
nice usmrcen byl v úterý po 11
hodine v noci asi dve míle óc
Hanover, Pa., když automobil
s ním a jeho prítelem se preko-
til. S obema v automobilu je-
ly: Helen Richstreet a Rhea
Buckholder, obe z New Cum-
berland, Pa. Automobil rídi
dr. Arthur Baptisté. Tento byl
jen lehce zranen. Buckholde-
rova zranena byla težce. Po-
ranení druhé bylo lehcího rá-
zu. Dr. Kambrill byl na ceste
do Pittsburgu, kde mel nastou-
piti místo v nemocnici.

William G. King, 791etý,
osudne zranen byl v úterý au-
tomobilem na Mountain road u
Green Haven v Anne Arunde
okresu, když precházel silnici.
Automobil rídil William Mc-
Watkins z Parkville, Md.

Lebka rozbita byla elek-
trickou poulicní károu 591eté
Žofii Ruthouska z McElderry
ulice na Fayette ulici.

Virginia McCarty, 161etá
bolestne zranena byla, když
automobil Jamese Yesnicka,

* 4600 Curtis avenue, sjel do prí
’ kopu na Cedar Hill silnici na
) Annapolis Boulevard v úterý.

Byla porezána a snad jí prera-
žen nos.

Pomocná stanice okradena.
Odbocka Sdružení Family

Welfare vc. 1902 Eastern ave-
nue okradena byla v pondelí
casne tráno o $37.75, jež scho-
vány tam byly v pokladnicce.
Zlodej do místnosti se dostal
oknem.

o
Pomáhala si ku laciné

elektrine.
Cora Heimbach, 341etá, za-

držena jest pod zárukou $250
pro velkoporotu na žalobu ply-
nárenské spolecnosti, že v do-
me, c. 308 Park avenue zneu-
žila spojeni tak, aby elektrina
neprocházela meterem ani
plyn na škodu spolecnosti.

o

Prátelé slepic zpet.
Po šestimesícní necinnosti

zlodeji slepic v Halethorpe za-
hájili opetnou cinnost’. V ne-
deli ze slepicníku Jamese Ogle
ukradli kohouta, osm slepic a
41 kurat. Den pred tím ukra-
dli J. H. Markelovi na Wash-
ington Boulevard 20 mladých
slepic.

o
Poranen pádem se stromu.

Pri snímání papírového dra-
ku s vetví stromu na Montforc
avenue a Biddle ulice, spadl 5
letý Bertram Prinn z N. Milton
avenue s výše asi 18 stop a po-
ranil se na lebce.

o

Utonul.
Pet roku starý Joseph Krae-

mer nalezen byl utopený v ne-
deli pod trámem na konci pie-
ru u Piquett parku.

Elektrická kára poulicní
linie Pikesville srazila se ve
stredu na Lafayette a Druid
Hill avenue s truckem. Motor-
man káry lehce zranen byl na
hlave. V dobe nehody kára
naplnena byla asi 40 osobami,
jež unikly zranení.

—o

Farmár zabit býkem.

Arthur Rickey, 501etý, far-
már usedlý nedaleko Perry-
man, Md., probodnut byl a u-
smrcen býkem na pastve neda-
leko svého obydlí kolem 10 ho-
diny v pondelí v noci.

Farmár zaslechnuv nepokoj
na pastvišti, šel, aby vyzkou-
mal, co toho tam prícinou. Býk
jenž utrhl se z provazu, jímž
privázán byl, vrhl se na far-
máre a usmrtil jej v okamžiku.

o
Otrava.

Mary Johnson, 251etá, z FuD
lerton, Belair road, lécena by-
la v nedeli v nemocnici z otra-
vy. Oáudným omylem vzala
prý otravné pilulky.

Elsie Borland, 361etá, po-
kusila se ve stredu o sebevraž-
du jedem. Policii udala, že
byla prepracována a nervosní.

o
25.000 živeno Cerveným

Krížem.
Více nežli 25.000 rodin žive-

no a obleky pomoženo Balti-
morskou odbockou cerveného
Kríže, jak vysvítá z výrocní
zprávy.

Pomocnou touto akcí vyšlo
se vstríc dobrocinným sdruže-
ním a temto tak ušetreno na
$483,276.85.

o

Bez prátel, bez prístreší.

Opuštený muž, 461etý Her-
man Burch, zemrel v nemocni-
ci, když v pátek nalezen byl
na dlažbe ležící na križovatce
St. Paul a Franklin ulice poli-
cejním strážníkem. V nemoc-
nici si postežoval, že nemá cen
tu ani prítele. Za nedlouho
skonal.

Zachránen pred utonutím.
Pet roku starý Pavel Pulaski

zachránen byl v sobotu pred
utonutím v prístavu u Thames
a Ann ulic. Do vody spadl pri
hre.

o
Uniklo vážnému zranení.
Šestnáct mesícu staré dítko,

Joseph Norris z Ivanhoe ave.,
spadlo ve stredu s okna druhé-
ho poschodí a jenom lehce
zraneno bylo.

o

Sebevražedný pokus.
71 létá Theresa Lung pokusi-

la se v nedeli o sebevraždu je-
dem v dome 1900 blocku East
Fayette ulice.

o

Pet usmrceno ve vzduchopla-
vecké katastrofe.

Ve stredu ve vzduchoplavec-
ké katastrofe v Honolulu u-
smrceno bylo pet clenu posác-
ky. Zlehka zranen byl šestý.
Pilot ztratil prý kontrolu vzdu-
cholodi. Posádkou její byli
dustojníci a mužstvo válecné-
ho odboru.

Notár zproneveril 100,000 Kc
ze sbírek na pohorelé.

Zpronevera byla odhalena
na notárském úrade v Rejdové
u Dobšiné. Rejdová, ryze slo-
venská, evangelická obec ve
slovenském Krušnohorí, byla
loni 2. ríjna stižena katastro-
fálním požárem. Na pohorelé
se vybíralo v nekolika okre-
sích. Výtežek sbírky asi
100,000 Kc byl odevzdán
obvodnímu notári Janu Voza-
rýmu aby jej rozdelil a vyúcto-
val okresnímu úradu v Rožna-
ve. Tyto i jiné k výplate sve-
rené peníze vyplácel notár
však liknave, na což si stežoval
starosta obce Vyšné-Slané u o-
kresního úradu. Na Vozarýho
bylo pred tím již mnoho stíž-
ností, zejména proto, že vybí-
ral od chudých venkovanu pre
mrštené poplatky za vyhoto-
vování ruzných písemností, za
svatební smlouvy 250 až 750
Kc a dríví, za obycejnou žá-
dost ve vojenských vecech 100
až 500 Kc a pod. V tomto
jednání neustal ani kata-
strofálním požáru, který znicil
vetší cást obce a ožebracil
mnoho rodin. Proti notári ne-
zakrocilo se tak, jak bylo žá-
doucno, protože byl sloupem
republikánské strany.

Teprve v techto dnech, když
stížností bylo již vy-
slal okresní úrad v Rožnave
do Rejdové úrední komisi. Ko-
mise zjistila nejen úžasné ne-
porádky ve vedení notariátu,
ale také velkou zproneveru, ne
bot k výplatám hoto-
vosti zmizely. Vyšly též naje-

vo podvody ve vystavování do-
bytcích pasu. Notár byl spol-
cen se svým zástupcem, notár-
ským pomocníkem Janem
Sládkem a ve falšování dobyt-
cích pasu obema pomáhal o-
becní sluha v Rejdové. Zpu-
sobená škoda dosáhne asi výše
100,000 Kc. Z vetší cásti byly
zpronevereny peníze ze sbírky
n£ pohorelé.

Nadeje na úrodu v CSR.

Zpráva ministerstva zeme-
delství o stavu osení a sklizne
zjištuje, že je vegetace o-
pozdena, avšak stav polních
plodin se podstatne zlepšil do-
stavivši se vláhou, zvlášte kon-
cem cervna. Obiloviny se vy-
rovnaly.

Žito, které vytvorilo vetši-
nou dlouhý a pekný klas, bude
však v nekterých krajích dosti
zubaté, nebot nemohlo za de-
štivého pocasí rádne odkvést.

Pšenice jsou velmi slibné.
Rovnež i jecmeny metaly do-
bre.

Podstatne se zotavily okopa-
niny, zvlášte brambory. Rané
brambory dávají uspokojivou
sklizen. Stav cukrovky, která
pocíná místy již pokrývat pu-
du, je rovnež príznivý, zvlášte
z prvého osevu.

Kukurice trpela chladny.

Stav hrachu je dobrý. Mák je
v nekterých krajích uspokoji-
vý, místy, však vzešel nestej-
nomerne, ale jeho stav je prí-
znivý.

Polní pícniny, které se poca-

ly sklízet v polovine cervna,
se znacne zotavily. Sklizen
však velmi ztežovaly casté de-
šte a chladné pocasí. Lucní
píce je slabší, je však nadeje
na vydatnejší otavy.

Chmel dosahoval pocátkem
cervence drátu a po druhé se
okopával. Jeho vzrust pekne
pokracuje, je však silne napa-
den mšicemi.

Stav vinic je príznivý. V
mnohých krajích se rozmnoži-
li velmi škudci na ovocném
stromoví, takže menší nadeje
na vydatnou sklizen ovoce,
zvlášte jablek a švestek.

Žne jsou proti normálním le-
tum oddáleny. Za predpokla-
du príznivých povetrnostních
podmínek lze ocekávat dobrou
úrodu. Podle klasifikace je
státní prumer obilovin vesmeš
mírne nadprostrední, nejlepší
u ozimé pšenice. Proti lon-
sku je letos klasifikace príz-
nivejší u ozimé pšenice, pone-
kud horší u jarin a u cukrov-
ky. Podle zemí je v Cechách

ozimá pšenice témer nejlepší
ze všech zemí republiky.
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Rdyž pouze jeden riditel rekne “Né” - -

Pak-li pujcka k uložení penez má být ucinena pro
Provident Savings Banku, námitka jen jediného z ridite-
lu postací ku zamítnutí koupe bondu neb první hypoté-
ky. To znamená duležitost, kterou Provident uznává k
uložení v pujckách, zálohy která jest vkladatelu v hlav-
ní bance a ctrnácti odbockách úspory více než 81.-
500 lidu.

Pak-li pouze jeden ze sedmnácti reditelu bankov-
ních neuznává takovou pujcku, jeho námitka presvedcí
ostatních šestnácti riditelu že jest nemožné jí provésti.
Žádný než riditelové jsou oprávneny uciniti pujcku.

Toto ustanovení jest cást bankovních stanov, dle
kterých jest rízeno, jsou pouze dve z vícero které ridite-
lové potvrdili a príjmuli jakožto cást bankovního pojiš-
tení. Vzájemná sporitelní banka musí nade všecko in-
vestovat miliony které obdrží od vkladatelu, v bezpec-
ných hypotékách a zajištených bondech. S takovýmto
zarízením s ohledem na zajištení vkladatelu, není mož-
no bráti ohledu na žádné prednosti prátel neb jednotli-
vých riditelu.

Všecky Provident úradovny jsou otevreny až do 9 hodin
sobotu vecer.

Provident Savings Bank
OF BALTIMORE

JIHO-ZÁPADNÍ ROH HOWARD A SARATOGA ULIC

Severo-Východní Odbocka
NA MONUMENT ULICI blíže COLLINGTON AVENUE

ctrnáct odbocek v meste.

The Provident jest vzájemná Banka.

i SLAMENE KLOBOUKY!
| 95c a $1.35 §J

Pravé Panama $2*95

1 BUSINSKY'S i
H 900-902 N. CHESTER STREET gg|

Odbocka s mužským zbožím ***

jjjfl 2202 E. MONUMENT STREET fg
m (Dáváme a vymenujeme zelené známky).

| Srdecné Blahoprání |
{ ctih. panu Aug. Kleckovi f
T T

f *k jeho ustanovení za f

| Vládního Maršála Spojených Státu |
| PRO STÁT MARYLAND |

Anthracite Bituminous

Yard
Falls Road and 26th St.

Vernon 2247

BLACK DIAMOND COAL CO.
Inc.

3023 GREENMOUNT AVE.
University 8620

COMPLIMENTS OF

The
MASTER LOAN SERVICE

212 EQUITABLE BLDG.
Plaza 4124

A Master Loan rozluští váš
úver úplne soukrome, beze
všech obtíží dle úmluvy, cestne
a lehce.

Call Wolfe 4896

TOWELS & LINENS
FOR RENT

Laundered in Our Plant

BUG L E
COAT & APRON CO., Inc.

OLIVER & CHESTER STS.

Phone, Vernon 1169
THE STATE MUTUAL

BUILDING ASS*N
Mortgage Loans on Homes

Open Daily and Tuesday Eve.
809 N. HOWARD ST.

SEUBERT’S CAFÉ

1520 N. MADEIRA ST.

Good Beer Good Food


