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Místní Zprávy
Z krajanských kruhu.

Pozdrav všem Baltimor-
ským prátelum zaslali z náv-
števy Chicaga a výstavy vládní
maršál, August Klecka, jeho
manželka a dcera Thelma.

Maršál píše o výstave: “Vý-
stava je podivuhodná. Ku po-
zorování poskytnuto zde to-
lik.”

Dr. Emil Novák, profesor
na Maryland universite, vrátil
se z cesty své do Evropy v ne-
deli. Do Evropy odejel, aby
tam cetl pojednání ve výrocní
schuzi Anglického lékarského
sdružení na Trinity koleji, u-
niversity Dublínské, kde dr.
Novák pocten byl cestným dok
torátem vedy. Z Dublinu v Ir-
sku, dr. Novák odejel do Ne-
mecka, kde v Kiel byl hostem
profesora Roberta Schroeder,
reditele gynecologické kliniky
university. Delší cas strávil
itaké v Berlínu, kde, pravil, je
dosti veselí a malá jen ukázka
chudoby.

‘‘Nemeckem jde všeobecné
cítení, že hlavními osobami
sveta dnes jsou: president
Roosevelt, Hitler a Mussolini,
dr. Novák rekl. “Všude tam
pocitována jest vyhlídka na
lepší s cástecným zlepšením
obchodu.”

Jedine, v cem Nemci se plne
neshodují, jest otázka židov-
ská.

Slc. Mildred Bužek, cís.
2124 Ashland Avenue byla de-
setimilionovou návštevnicí Chi-
cažské výstavy. Po vstupu od-
menena byla démantovým pr-
stenem v uznání svého štastné-
ho vkrocení, jak oznámila mat-
ce své, J. M. Bužek.

Práve dnešní poštou do-
šla zpráva že syn lékárníka a
veleznámého národního pra-
covníka p. Touly Jaroslav, stu-
dent Johns Hopkins Universi-
ty, zajel sobe ku zdokonalení
se v do Ceskoslovenska
kde studuje* v Praze pod vede-
ním universitního profesora p.
Procházky. Jaroslav se musel
na své ceste nucené zdržet v
Heidelberku pres celý den a je
rád, že mu celý prípad dopadl
ješte pomerne hladce.

Stal se mu v Heidelberku to-
tiž ten malér, že pronesl ne
dost ostražite (kdyby to ovšem
vubec v Nemecku bylo možné)
nejakou skromnou poznámku
o Hitlerovi a ta mu prinesla v
zápetí behání po celém meste
a tahacky s úrady. Na policej-
ním úrade, kde ho drželi celý
den, prohlíželi bedlive jeho
pas, a když nemohli v nem nic
najít, protože vše mel v porád-
ku, zapsali si aspon všechny ú-
daje a udelali honem hlášení
do Berlína. Po tomto zbytec-
ném prutahu, pri nemž aspon
mohli ukázat hakenkreuzleri
svou moc, smel cizinec pokra-
covat ve své ceste k nám, pro-
tože ani dumyslní hakenkreu-
zleri mu nemohli nic dokázat.

Tešíme se, že Jaroslav jak-
mile se vrátí domu, poví nám
více o svém zájezdu do CSR a
prinese jak obrázkový tak i
slovní materiál na nekolik pred
nášek jak v Johns Hopkins u-
niversite, tak i v ceské škole.

V—

Výlet na Labor Day! Na
Delnický Svátek, Labor Day,
bude se odbývati na pozemku
osady sv. Václava, pri Katolic-
ké budove na Madison a Dun-
can ulic výrocní výlet cili Pik-
nik. Tímto koncí se takrka
letní sezóna. Dítky pak hned
na den po tom jdou do školy a
obvyklý porádek zapocne, kte-
rý pak potrvá až do konce
školního roku.

Všichni krajané tedy jsou
uctive pozváni aby se spolecne
pobavili na tomto výlete. Spo-
lecenský život záleží z jaké
spolecnosti nebo pudy vzrustá.
Všichni znají že spolecnost o-
sadníku Svatováclavských jest
ta nejlepší. Jádro dobré cesko-
slovenské národnosti se u nás
udržuje. Kde slyšíte ceský slo-
venský krásný zpev, tam jest
též i srdce. Není zábavy kde
by tento lahodný zpev u nás
mizel.

V letním case mnoho osadní-
ku zajelo si bud do Chicaga,
anebo do Kanady, anebo i do
staré vlasti. Nyní po prázdni-
nách když skoro všichni již se
navrátili domu, nech prijdou
na tento osadní výlet a spolec-
ne at si poví jaké každý mel
zkušenosti. Zarucené jest kaž-
dému uprímné uvítání a poba-
vení. Na shledanou pri osad-
ním Pikniku na Labor Day!

Z Osady.

škola sv. Václava. Den
po Labor Day zapocne denní
škola pri osade sv. Václava. Již
pres 50 roku škola sv. Václava
pusobí mezi ceskoslovenským
lidem zde v Baltimore. S ra-
dostí a patricnou chloubou mu-
žeme pohlednouti na ty tisíce a
tisíce dítek, které byly vycho-
vány v této škole. Za celou tu
dobu není skoro ani jediného
prípadu že by odchovanec ne-
bo odchovanka z této školy,
prinesli skvrnu nepocestnosti
na školu která je vychovala.
Naopak dlouhá rada cestných
a vynikajících osob v každém
životním povolání, hlásají se
jako odchovanci školy Svato-
václavské.

V této škole dostává se dít-
ku nejen obycejného vzdelání,
jako v každé obecné škole, ale
dítko tam též se zdokonaluje v
reci svých predku. Že ceština
se udržela u naší mládeži, za
to máme dekovati v nejvetší
míre, ceské katolické škole sv.
Václava. Zároven co mladý
rozum dítka se rozvinuje a
zbystruje školními úlohami,
jeho srdce se zašlechtuje kres-
tanskou mravoukou. Dítko jest
uceno uznávati a ctíti autoritu,
a sebe zdokonalovati sebezapí-
ráním a poslušností. Záhy dít-
ko jest ponauceno že cnost
zdobí cloveka, a nepravost pri-
náší zkázu jak pro jednotlivce
tak i pro celý národ. Vedle
lásky k bližnímu jest vysvetle-
no dítku, že jsme povinni a za-
vázáni zákonem milovati Boha
Stvoritele a Pána veškerého
stvorení, Jemuž jednou musí-
me vydati pocet ze všech svých
myšlenek, slov a skutku. Slo-
vem dítko jest uceno znáti ná-
boženství Krestanské, a kráce-
ti ve víre hlásané našim praot-
cum Slovenskými Apoštoly sv.
Cyrillem a Methodejem.

Není divu že katolická škola
jest základem štastného živo-
ta. Proto my ceští katolíci jsme
na to hrdi že máme svou denní
školu která v každém ohledu
se vyrovná i s tou nejlepší ško-
lou zde v Baltimore. Proto i
na dále posílejme své dítky do
této školy, a prinášejme veške-
ré obeti, jež se od nás vyžadují
abychom si tuto svou školu pri
osade sv. Václava na dlouhá
léta udrželi.

V nedeli o 2. hodine od-
polední pohrben byl na Národ-
ním hrbitove p. Václav Svobo-
da, manžel Frances Svoboda,
e. 2414 E. Madison ulice po
nemoci trvající šest nedel. Tý-
den pred skonem upadl a roz-
razil si kycel. Vyvinutému z
nehody zápalu plic, podlehl ve
ctvrtek, 24. srpna. Zesnul ve

stárí 81 roku. Vedle truchlící
manželky zanechává zde dít-
ky: Frank, John, Josef a dce-
ry : ppi: Kitty Manigell a So-
phie Morrison. Poslední služ-
bu jako nosici rakve prokázali
mu jeho prátelé, pp: Matejka,
Loskot, Stoetzl, Jíža, šenkýr a
Švanda. Pohrební obrady vy-
konal Rev. Frank Novák.

Zesnulý narozen byl v Ce-

chách, odkud pristehoval se

pred 37 roky.
Pohreb vypravila firma Au-

gust Pašek.

Duchovní správa osady
sv. Václava.

Velkou prátelskou zába-
vu (Combination Feast) uspo-
rádá Demokratický Klub ces-
kých Mladíku 7. wardy v klu-
bovní místnosti, 2100 Ashland
Avenue dnes, v pátek, 1. zárí
od 8. do 11. hodin vecer. Zá-
bavy tyto se teší vždy velké
návšteve a proto dostavte se v
plném poctu. O veškeré obcer-
stvení jest náležite postaráno.

Velkovýbor Jednota ces-
kých Dám s podrízenými sbo-
ry usporádají výlet do Sokol-
ského kampu “Tyrš” v nedeli,
10. zárí.
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N R A sílí.
Do stredy, jak oznamuje pred-
sedkyne ženské divise, 85.350
osob podepsalo slib, že spolu-
ousobiti budou nakupováním s
temi, kterí jsou cleny N. R. A.
akce.

Jenom 39 zamestnavatelu o-
deprelo dosud státi se cleny
NR A. Od pocátku akce pra-
ví se, že v Baltimore více nežli
11.000 nezamestnaných dosta-
lo p^áci.

Jaký pokrok akce ciní v o-
kresích, dosud urcité zprávy
nedošly.

Manželka Howarda W. Jack-
mayora, poranena byla

ve stredu, když uklouzla pri o-
pouštení Windsor Hill školy.
Poranila se na ramenou a lok-
ti, který natrhla si tak, že lé-
kar musel dvema štichy zavríti
ránu. Manželka mayorova,
spolupusobící se ženskou divi-
sí odcházela ze školy po doko-
nání denní své práce na N R A.—

Johnson, hlava celé N R
A, oznámil ve stredu z Wash-
ingtonu, že kolem dvou milio-
nu nezamestnaných dostalo ny
ní práci, címž na mzdách více
nežli $30,000,000 vyplaceno
bude zamestnaným.

Jedno pri všech techto
potešných zprávách je záhad-
ným, že pocet rodin podporo-
vaných dobrocinnými spolky v
Baltimore v minulém týdnu
znacne zvýšen byl.

Dva konstrukcní progra-
my vládou rízené, zamestnají:
první asi 8.000 lidí na dobu
ctyr roku a druhý asi 4.000 na
dobu delší jednoho roku. Na
stavbu tunelu pod Hudson re-
kou mezi New York City a
Weehawkem, N. J., povolena
vládou pujcka $37,500.000.
Dále povoleno $15,415.000 na
zavodnovací projekty v 8 zá-
padních a jihozápadních stá-
tech.

S konstrukcí pocato bude í-
hned.

President Fairfield-Western
Maryland mlékárny mrtev.

Charles R. Bowman, jenž
'zbudoval v Baltimore z peti
pintového denního obchodu
mlékem v Baltimore dnešní
mlékarský podnik “Fairfield-
Western Maryland”, nejvetší
podnik svého druhu jižne od
Filadelfie, zemrel v pondelí v
Maryland General nemocnici,
kde podrobil se operaci.

42 roky starý president pod-
piku kontrolujícího 70 až 80
procent Baltimorské mlécné
dodávky, vstoupil do nemocni-
ce v pátek.

Na pocátku svého pusobení
dostával mléko od dvou krav.
Toto rozvážel v povoze taže-
ném jedním konem. Dojil krá-
vy sám, plnil láhve mlékem
sám, chladil toto v prístenku u
pumpy. S prvním mlékem vy-
jel 3. zárí 1912. V ten den
prodal pet pintu mléka.

Obchod rostl rychle. Vbrz-
ku vybudována na farme zvlá-
štní prístavba. Roku 1925 ob-
chod jeho vzrostl tak, že za-
mítl $1,500,000 na hotovosti
za podnik svuj. Tri roky na to
sloucil se s Western Maryland.
Jako svuj podíl obdržel v jisti-
nách pres $3,800.000. Spojený
podnik vbrzku prodával až
38,000 galonu mléka denne.

Se zamestnanci jednal ze*

snulý prátelsky. Nehodil-li se
nekterý pro jistý odbor, mohl
jiti do jiného, v nemž se uplat-
niti mohl.

Bowman veril, že v každém
jest schopnost’ pro neco dobré-
ho. Nazýval je “the fellows.”

Rok za krádeže v kostele.
Philip Biscotti, 21 roku sta-

rý zlodej v kostelních lavicích,
odsouzen byl na rok do vezení.
Doznal krádeže, které provedl
v jezuitském kostele St. Igna-
tius 22. cervence.

Pred tím kradl v kathedrále.
Ponevac krádeže byly výnos-
nejší v kostele jezuitském, pre
nesl tam cinnost’ svoji.

——o

Budou zavírati vodu.
Úrad vodárenského odboru

rozhodl, že majitelum, kterí
nezaplatí poplatek za vodu,
bude tato zavrena po 15. zárí.
Vodárenský úrad má na sezna-
mu na 10.000 dluhujících za
vodu.

Pocet obetí boure v Marylan-
du dosáhl výše 24 osob.

Do pátku, kdy vichrice s li-
jáky dobourila podél Atlantic-
kého oceánu od Hatteras do
severní cásti státu New Yorku
a záplavy držící v moci své po-
brežní mestecka a mesta zahr-
nuje v to Eastern Shore, Mary-
land, pocet obetí boure v Ma-
rylandu dosáhl výše 24 osob.
Osm osob v pátek vecer ješte
postrádáno bylo.

Virginie predstihla poctem
obetí stát náš. Pocet obetí do-
sáhl tam výše 25 osob.

V Oceán City oznámeno by-
lo, že kapitán pobrežní stráže,
Birch a jeho asistent, Mason,
postrádáni byli. clun stanice
nalezen byl prevržený. V prí-
stavu nalezeny byly dve mrtvo
ly cernošských hochu.

Všechny mosty spojující
Hooper ostrov se brehem byly
zboreny a odnešeny. Ostrov
sám celý zaplaven. Rakve vy-
plaveny byly ze hrbitovu, clu-
ny ztroskotány a nakladárny
zboreny.

Z ostrova Wallops poblíž
Marylandského pobreží za-
chráneno bylo v pátek 45 mu-
žu, žen a dítek.

Škody v celé bourí stižené
sekci odhadovány jsou na tri
miliony dolaru.

V New Yorku bouri za obet
padly dve osoby, v New Jersey
10, v Pennsylvanii 14, ve Vir-
ginii 25 a v Delaware 2.

Státní zdravotní reditel, Dr.
Riley, varoval obyvatelstvo stá-
tu pred nakaženou vodou.

V Baltimorském prístavu na-
lezeny byly v pátek plovoucí
plechovky s o travnými plyny
užívanými na vykurování lodí.
Policie v Dundalk nalezla jich
nekolik. Jedna byla v rukou
hocha, který se jí snažil seker-
kou otevríti.

V pátek všechny ulice mesta
Baltimore byly ocišteny od
spoust a poválené stromy od-
vezeny. Spojení lodní v záli-
vu zahájeno bylo opet.

o
Z manželského ráje.

Svedcíc, že její manžel “ca-
sto ríkal, když byl doma, že cí-
tí se jakoby by byl ve vezení”,
Evelyn M- Kernan, c. 3812
York road, obdržela v pondelí
úplný rozvod od manžela. Ža-
lovala, že jí opustil, že byl
svárlivý, nepracoval a nepod-
poroval jí a trikráte že jí ude-
ril.

Prohlásiv, že manželka
odešla od neho tri mesíce po
uzavrení snatku 24. listopadu
1928, William Bristol, z 1500
blocku Edmundson avenue, ob-
držel rozvod od ní v pondelí.

Rozvod povolen byl Alice
E. Sherby z východní 31. ulice.
Žalovala, že manžel jí opustil
a casto jí tloukl.

Dálší rozvody povoleny by-
ly: Lillian A. Romaine, Tho-
masu L. Rowlenson a Warneru
S. Hulí na žalobu že žadatelé
tito byli opušteni manželem a
manželkami.

Rozvod povolen byl v ú-
terý Dorothy Robertson z Pon-
ca ulice, jež žalovala, že s man
želem oddána byla 26. února
1930 a že usídlili se v dome
matky ženichovy vc. 4200 Fo-
rest Park Avenue. 27. února
manžel sebral své šaty a rekl
mi, že ode mne jde pryc. Na
otázku kam že jde, odpovedel
jí: “to je muj byznis” a více se
nedal videti.

o
Požárem znicen dum o 20

svetnicích.
V neprítomnosti rodiny W.

F. Cochran, obchodníka po-
zemky, shorel dum jeho ve
Woodbrook ve stredu do zá-
kladu s veškerým zarízením až
na nekolik židlí, které sousedi
vynesli. Pocátek ohne je zá-
hadou. Rodina dlí na letním
bytu v Northeast, Maine.

o
Uniozování hasicu prekaženo.

Rozkaz, jímž zakázáno cle-
num hasicského departmentu
státi se cleny v jakékoliv orga-
nisaci krome služby své, ozná-
men byl požárenským výbo-
rem ve stredu. V zákazu pra-
ví se, že “je-li nekterý clen ne-
spokojen se svojí službou a ne-
muže zachovati pravidla a na-
rízení, že resignace jeho bude
prijata.”
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Mayor zanáší se myšlénkou na
snížení služných.

Aby mestský rozpocet urov-
nán býti mohl, jemuž hrozí
schodek $1,300.000 ku konci
roku, mayor Jackson zamýšlí
snížení služných mestských
zrízencu, jež by vyneslo asi
$500.000.

Kleslou mysl ohrožených
zrízencu utešují tím, že v bu-
doucnosti jejich pravidelná
služná jim vrácena budou. Sní-
žením nebude stižen policejní
department a snad ucitelé.
Nad policisty drží v otázce té-
to ochranou ruku zákonodár-
ná a nad uciteli školní výbor,
který má právo urcovati služ-
ná, dokud rozpocet odboru ne-
ní tím prevýšen.

o
Governér zachránil vysloužil*

ce pred deportací.
Governér Ritchie predešel v

pondelí deportaci Gordona H.
Reid, Kanadského veterána z
války a bývalého správce úver
ního departmentu jednoho
zdejšího departmentního ob-
chodu. Reid propušten byl v
cervnu z polepšovny,kde si od-
sluhoval termín peti roku za
zproneverení SB,OOO obchodu.
Byl parolován s podmínkou, že
bude vyvežen do Kanady. Mí-
sto do Kanady mel dle rozhod-
nutí pristehovaleckého odboru
poslán býti do své rodné vlasti,
Irska. Governér predešel to-
mu nyní.

V Elkton, Md., hledí vstríc
deportaci do Nemecka Carl I-
ver Sandburg, sám se nazýva-
jící dobrodruhem a plavcem.
Zavren jest tam v okresním ve-
zení. Tvrdí, že je americkým
obcanem, že pred 48 roky na-
rozen byl v San Francisco, v
Nemecku že však znám jest
jako kapitán William Lang a
že tam hledán jest pro velezrá
dua vyvolání revoluce mezi
vojáky Nemecka a Rakouska
ve svetové válce.

Tvrdí, že prchl ze svého do-
mova když byl 14 roku stár a
že dal se do námorní služby.
Dle jeho presvedcení v pádu
nuceného návratu do Nemecka
ceká jej tam smrt.

Klade se mu za vinu, že do
Spojených Státu vloudil se pro-
tizákonne.

Prepady.
Jerry Powell, správce gaso-

línové stanice u Hanover ulice
mostu, prepaden byl banditou
kolem pul jedenácté hodiny v
nedeli v noci a okraden jím o
$7.25 na hotovosti.

Dvema cernošskými ban-
dity prepaden byl Ejigene Wil-
kerson z Wilhelm ulice, olou-
pen jimi o $5, zlaté hodinky a
taxicab. Do taxicabu vstoupi-
li na rohu Fulton a North ave-
nue. Taxicab pozdeji nalezen
opuštený.

Tri cernoši vzali Barry
Adelsberg ve 2000 blocku Et-
ting ulice $1.50 na hotovosti a
taxicab. Na McCulloh ulici po-
licie nalezla taxicab.

—William R. Frisch, ridic
taxicabu udal v úterý, že pre-
paden byl dvema cernochy a
oloupen jimi o $4.75 a taxicab
u mostu Russell ulice ve West-
port.

Ve stredu okraden byl ri-
dic taxicabu, Charles Foos, o
$4.50 a taxicab zlodejem, kte-
rý vstoupil do taxicabu na ro-
hu Gay a Aisquith ulic.

o
Podlehl alkoholismu.

Po sázce udelané v sobotu
411etý George A. Dickerson, o-
tec devíti detí, vypil pul pintu
koralky. Kolem pul noci v so*

botu nalezen byl mrtvý na por-
ci domu v Texas, Md. Koroner
rozhodl, že zemrel na alkoho-
lism.

Dickerson navštívil v sobotu
Baltimore. V blízkosti Belair
tržnice koupil si koralku. Po
návratu do Texas sešel se s ne-
kolika asi sobe podobnými,
kterí se s ním vsadili, vypij e-li
pul pintu koralky na jeden
doušek. Ucinil tak. Kolem pul
noci ležel na porci mrtvý.

o

Pokus sebevraždy.
Victoria Diosafta lécena by-

la v pondelí vecer v St. Agnes
nemocnici z otravy, kterou ctte
la skonciti život svuj.

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.

Sokolská Jednota Blesk
byla jedinou ceskou organiza-
cí v obrovském pruvodu N R A
v pátek vecer, dne 25. srpna.
Více jak sto cvicencu Sokolic a
Sokolu, nesoucí 18 stop dlou(hý
plaket Modrého Orla poskyto-
valo oslnive osvetlených uli-
cích velmi krásný pohled. Cvi-
cenky a cvicenci ve vkusných
cvicících krojích, sokolové v
modrých krojích, haleny pres
levé rameno byli nadšene a-
klamováni tisíci diváku prehlí-
žejících k pruvodu. Malebný
kroj, jednoduchý ale výmluv-
ný plaket, bystrý krok mla-
dých i starých sokolu, primel
na platforme shromáždené
soudce ku záznamu a Sokolské
Jednote Blesk dostalo se cest-
ného uznání. V—

o
Profesor Rubeška zemrel.
Smrtí profesora, Václava

Rubešky, odešel poslední re-
presentant generace, jíž zalo-
žena ceská škola lékarství. Pro
fesor Rubeška narozen byl ro-
ku 1854 v jižních cechásch. Lé-
karskou vedu studoval v Praze
kde pracoval s profesorem Pa-
vlíkem v oboru porodnictví.
Hlavní úlohou jeho bylo vzde-
lání porodních babicek, které
znamenite zdokonaleno bylo.
Vedle oboru toho profesor Ru-
beška obracel svuj zretel ku o-
statním odborum lékarské ve-
dy. Prispel odbornými clánky
do 93 ceských a nemeckých
publikací. Byl jedním z nejo-
bratnejších chirurgu v Praze.

Vedle rozsáhlé pusobnosti
své venoval se záslužné práci
verejnosti zasvecené. Byl znal-
cem cizích jazyku, címž umož-
nen mu styk s kolegy jeho ji-
nonárodovci.

*

o
Trucku nebude užito v dobro-

cinné práci.

Pocátkem 1. zárí práce za-
dána bude asi 1.600 delníkum
závislým na verejné dobrocin-
nosti. Pracovati budou za 30
centu v hodine. V téže dobe
mesto odloží 68 najatých truc-
ku a s nimi 95 osob zanešených
v seznamech mesta jako dozor
ci, asistent forman a hlídaci.
Rozvážeci dobrocinnosti place-
ni budou ze státních a vlád-
ních pomocných fondu. Vše co
bude rozváženo, rozváženo bu-
de na koleckách.

Ruzné projekty nového pro-
gramu budou konány pod do-
zorem klasifikovaných mest-
ských zrízencu, placených z
rádného mestského rozpoctu.
Mesto odložením svrchu uve-
dených 95 zrízencu ušetrí asi
$2.000 týdne.

V úterý posláno bylo 200
delníku dobrocinnosti na mest-
skou vzduchoplaveckou stanici
v Dundalk, aby tam rozhazo-
vali zem a jiný materiál dove-
žený Pennsylvánskou dráhou.

Mezi pracemi, jež mestem
podniknuty budou, jest urov-
návání a opravování ulic a
parku.

Mesto prestalo tímto ctvrt-
kem platiti fondy na verejnou
dobrocinnost’, jež plne prevza-
ta státem a vládou.

Za minulý týden mesto pri-
spelo na tuto $150,463.75. Ze
seznamu vysvítá, že na dobro-
cinnosti závislých bylo 23,282
rodin a v posledním císle že
pocet podporovaných vzrostl o
83 rodin vzdor tomu, že noviny
hlásají, jak pocet zamestna-
ných roste.

Family Welfare mesto pri-
spelo $114,961.12, katolické
dobrocinnosti $22,526.27, ži-
dovské $11,178.20 a Armáde
Spásy $1,789.18.

o

Stoupání potravin.
Department práce z Wash-

ingtonu oznamuje, že cena po-
travin v Baltimore zvýšena by-
la od 15. cervence do 15. srpna
o 2.3 procent u porovnání se
zdražením od 15. cervna do 15
cervence, jež tehdy bylo sed-
miprocentním zdražením.

Ceny portavin v srpnu byly
celkem o 18 procent vyššími
nežli byly v dubnu tohoto ro-
ku.
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