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Neprehlédnout!
Žádáme ctenáre venkovské

kterí pred casem obdrželi upo-
mínku k placení za “Telegraf”
aby si této výzvy povšimli neb
zasílání stojí peníze a není to
nic platné. Veríme že casy
jsou špatné ale na naše upome-
nutí nebylo ani odpovedeno.
Rádi poseckáme kde to vskut-
ku není možno, ale casem se
má každý dle možnosti vyrov-
nat. Zasílat casopis zadarmo
nemužeme neb my musíme na-
še úcty též vyrovnat, jinak by
jsme byli nuceni zastavit též.
Doufáme pevne že si toho na-
ši odberatelé povšimnou a po-
vinnovanou cástku zaplatí.

VYDAVATELSTVO.

Kreisler popírá.

Fritz Kreisler, svetoznámý
houslista a skladatel, v depeši
své zdejšímu “Sunu” ve stre-
du poprel, že byl cinným v do-
be války na nejakých akcích
škodných Spojeným Státum a-
nebo spojencum. Tvrdí, že
Herrmana vubec nezná.
Narcen byl Frederickem Herr-
manem, který nyní vyslýchán
jest ve spojení s explosí Black
Tom v dobe války. Herrman
svedcil v úterý, že Kreisler,
Rakušan, spojen byl s nemec-
kými agenty v této zemi pred
vstupem jejím do války a že
prý mu ukázány byly zápalné
tužky, jimiž zapalovány býti
továrny na strelivo.

Kreisler na pocátku války
sloužil jako rakouský dustoj-
ník. Byl ranen a jako vyslou-
žilec osvobozen z vojska. Pri-
jel do Spojených Státu a zde
koncertoval ve prospech fondu
pro americké válecné sirotky a
vdovy. V Baltimore tehdy u-
vítán byl dustojníky americké
armády a námornictva v hote-
lu Belvedere. v

Ritchie oslaven jako “chám-
pion zrušení prohibice.”

V hotelu Lord Baltimore o-
slaven byl v úterý governér
Ritchie jako “Champion zruše-
ní prohibice”. Jeden z recní-
ku, Jacob Epstein, šel tak da-
leko v nadšení svém, že vylo-
žil, že písmeny N R A zname-
nají, že Maryland “stojí pro
Jmenování Ritchieho opet”
(stands for Nominate Ritchie
Again).

Mezi recníky byl Bernard M.
Baruch, New Yorský financník
místo admirál Cary T. Gray-
son, William Stayton, zaklada-
tel sdružení proti prohibici,
William Curran, mayor Jack-
son, Gilbert A. Dailey, výbercí
cla a mnozí jiní.

Governér Ritchie v promlu-
ve své dal na jevo uspokojení
nad výsledkem boju proti pro-
hibici a nadšenou prací pro
zrušení této. V reci své neo-
pomenul vzdáti uznání své že-
nám, jež nadšeny byly pro pád
prohibice a spojení se republi-
kánu s demokratv ku porážce
prohibice.

o
Paráda v Den Prímerí.

Plány na oslavu Dne Príme-
rí, jenž slaven bude tuto sobo-
tu, vypracovány byly.

Paráda vytáhne z Bolton a
Hoffman ulic. V paráde po-
chodovati budou námorníci an-
glické válecné lodi “Norfolk”.
Paráda vytáhne o pul desáté
/ráno. Cílem jejím bude Me-
moriál Plaza pred mestskou
radnicí.

o
Mayor daroval SI.OOO na

dobrocinnost 1.
Mayor Jackson v úterý da-

roval pokladne Community
fondu S4BO a odborum katolic-
ké a židovské dobrocinnosti po
$260.

Práce pro zahájení kampa-
ne na skolektování fondu pro
práci na dobrocinném poli, ko-
nány jsou. Kampan skoncena
bude 27. listopadu.

o
Zvláštní zasedání zákonodár-
ný svoláno na 19. listopadu.

Governér Ritchie svolá zvlá-
štní zasedání zákonodárný na
dni pocínaje 19. listopadem.
Prvním bodem tohoto bude u-
važovati jak zachovati se pri
návratu vína a lihovin po zru-
šení prohibice. Zasedání pro-
táhne se asi na 30 dní.

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.

sekcí mesta a venkova, též ji-
ných mest a dílu diecése, vy-
znávajíc svou víru jeden pred
druhým. Naše osada se též vy-
znamenala s kapelou v cele,
kapelníci se pyšnily ve svých
nových uniformách, byli jsme
též pocteni prítomností vzác-
ného hosta v osobe našeho ces-
kého radního, p. Václava Klí-
my.

ceši ukázali jiným národum
svou hluboce zakorenenou ví-
ru a že jsou národem krestan-
ským. Že vyznávají tu víru
Svatého Václava, který radeji
se podrobil nepríteli než aby
národ vsadil všanc a nechal
jej vyhubiti tehdejším výboj-
ným národem nemeckým; pak
protože žil podle ucení této ví-
ry a jako následek zemrel smr-
tí mucednickou.

Nyní nastal cas k odchodu.
Osadní oddíly které byly pri-
praveny ve svých místech jed-
na po druhé vpadaly k hlavní-
mu pruvodu. Ženy stáli na
místech urcených, pozorujíce
pochodující a hledajíce vlastní
osadu, prihlížejíce jak prechá-
zeli.

Po pruvode Velebný Pán
Guilday, vehlasný ucenec pred
nesl povzbuzující rec, nabáda-
jíc prítomné by žily podle uce-
ní jejich v každodenním živo-
te a tak daly dobrý príklad. Ve
své rozohfiující reci vysvetlil
dejiny Svátku Krista Krále a
ponaucení které se má vžiti z
téhož, totiž tento svátek jest
slaven by se Král Králu zvlášt
uctil a byla dána verícím príle-
žitost otevrene vyznat svou ví-
ru a odprositi Jej pro urážky
mu ucinené.

Pan Arcibiskup Curley pro-
jevil svou radost nad zdarilos-
tí oslavy téhož dne, dekuje
všem prítomným za jejich ú-
cast, též všem duchovním
správcum osad, pravil dále, že
všechny kostely a školy které
se minulý rok vystavely, a sta-
ví, jsou pádným dukazem pev-
né víry verících a tyto dukazy
byly tento den vyvodeny ná
povrch, pak sám Pan Arcibis-
kup Curley predríkával litanie
Nejsvetejšího Srdce Páne, a po
požehnání všichni prítomné
zpívaly písen “Te Boha Chvá-
líme”. Monsignor Petr Ireton
s muži Nejsvetejšího Jména
obnovil “slavné sliby” než se
slavnost ukoncila.

Nekterí pak navštívily své
známé v seminári a všichni sé
pak navrátily do svých domo-
vu. Po strávení celého odpo-
ledne na pozemku semináre,
mnozí pak vecer navštívili
Chrám Páne, a v tak zvané
“Svaté Hodine” odprošovaly
vystaveného “Krista Krále”
pro všechny urážky kterých se
Mu dostalo od hríšníku v pre-
dešlém roce.

Velebný Pan Oktavec byl
prítomen a následoval mini-
stranti kterí mely pruvod se
semináristi, knezi, monsignori,
atd. Velebný Pán jiste byl nad-
šen se zdarilostí chválihodné-
ho vystoupení naší osady.

Velebný Pán Liška, náš du-
chovní reditel, jiste byl hrd
když shlížel Jeho oddíl, výraz
Jeho obliceje vyzrazoval uspo-
kojivost. Velebný Pane: sou-
díce podle toho s jakým zda-
rem podniky které rídíte pro-
háníte, prosím, povezte nám
jaké to kouzlo aneb talisman
jest spojené s Vaší osobou že
opájíte muže; jednou naplníte
naši dolejší místnost muži, pak
sta jich jdou za Vámi v pruvo-
de verejne po ulici, a zas na ji-
ných místech shromáždení sé
dostavují ve velkém poctu Va-
ši sverenci, obzvlášt jest vý-
znamno že za dnešní doby tís-
ne se tolik mužstva zúcastnilo
naší výpravy; pravda že cena
jízdného byla jenom 25 centu,
ale prec jest to neco, a mnozí
lidé si rádi v nedeli vyjedou na
místo nejaké zábavy, ale Vy
jste je prikoval k seminári. Há-
dal by pisatel že kouzlo toto
spocívá nejspíše v hodnosti šle-
chetného Vašeho povolání spo-
jeno s osobní pricinlivostí.

S úctou, František Zika.
o

Príjem mesta v ríjnu.
Young, mestský výbercí,

v
o-

známil, že prijato bylo mest-
skou pokladnou $3,109.402 v
mesíci ríjnu. Príjem tento jest
o $372.761 lepší nežli byl v
mesíci zárí.
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Místní Zprávy
Z krajanských kruhu.

—Na Národním hrbitove
pohrben byl v pondelí o 2. ho-
dine odpolední p. Frank Šev-
cík, manžel Barbory Ševcík, c.
3118 E. Monument ulice, jenž
náhle skonal na ceste do Anna-
polis, v pátek, 3. listopadu, ra-
nen byv srdecní mrtvicí. Do-
sáhl veku 60 roku.

Zesnulý, povoláním krejcí,
byl dobre známým clenem ces-
ké obce Baltimorské od 46 ro-
ku, kdy do Baltimore se priste-
hoval z Cech. Narozen byl v

Nehodive. Vedle truchlící
vdovy s otcem loucily se dítky:
Frank Ševcík, Hilda Engle-
hardt, Helen Myers a Barbara
Gelhaus. Byl clenem Rádu Bla-
ník, jehož clenové byli nosici
rakve a rádu Royal Orders No.
70 Moose a Dem. Klub ces-
kých Mladíku. Nosici rakve
byli pp: Novotný, Stožek, Stei-
ner a Mašek.

‘'Blaník” poslední vzkaz
svuj zesnulému projevil pred-
sedou J. Novotným. Pohrební
obrady vykonal Rev. Frank
Novák.

Pohreb vypravila firma Au-
gust Pasek.

Na hrbitove Nejsv. Vyku-
pitele pohrbeni byli:

Ve ctvrtek pí. Marie Klíma,
vdova, c. 712 N. Madeira ulice,
jež podlehla zápalu plic ve
stárí 67 roku 6. listopadu. Ze-
snulá narozena byla v Cechách
Náležela ku šejkum: Oltární-
mu, Panny Marie Ustavicné
Pomoci, Tretí rád sv. Františ-
ka a Svatá Rodina.

Ve ctvrtek Agnes šácha,
dcera p. Josepha a zesnulé Jo-
sephiny šácha, c. 510 N. Ches-
ter ulice, jež zesnula na zápal
plic ve stárí 30 roku 6. listopa-
du. Zesnulá narozena byla v
Baltimore.

Pohrby tyto vypravila firma
Cvach & Syn.

Sokol v Curtis Bay koru-
noval úspechem své dlouholeté
snažení a domohl se vlastní So-
kolovny. Tím bude opetne po-
sunuta do predu otázka sokol-
ské výchovy a clenstvo zmíne-
né jednoty pomýšlí za spoluú-
casti sokolské jednoty “Blesk”
slavnostne otevrití svoji soko-
lovnu v nedeli, dne 3. prosince
ku kteréžto slavnosti jest pri-
pravován bohatý program,kte-
rý bude príšte v tomto listu u-
verejnen.

Sokolská tryzna za padlé
bojovníky za svobodu CSR bu-
de odbývána v nedeli, dne 12.
listopadu o 3. hodine odpoled-
ní. Prípadný program, hudba,
a prednáška sokola Jaroslava
Touly, studenta Johns Hopkins
University na thema: “Zážitky
z cesty Evropou”, 3 reels ces-
topisu a 1 reel obžinek. V pre-
stávce budou podávány zákus-
ky a káva. Vstup volný. Tryz-
na jest porádána vzdelávacím
odborem Sokolské Jednoty 1
Blesk. Každý jest srdecne
zván.

Hudbu a zpev má každý
rád vždyt ‘co Cech to muzi-
kant” a proto sobe jiste nikdo
nedá ujiti príležitost aby ne-
prišel o “americkém posvíce-
ní” dne 30. listopadu do Soko-
lovny a nevidel opetne “Muzi-
kanty z ceské vesnice”, pana
primáriusa Vopicku. ríznou
kapelnici Vopickovou, žíznivé-
ho “kládinetistu” Koniklece,
“trumpetu” Ferdiše od králov-
ské fugoslávské maríny a opet-
ne se potešil temi našimi ces-
kými písnickami, ku kterým
jazz-band prirovnat byl by
smrtelný hrích. Pri hre usly-
šíte nejen ceský humor, ceský
zpev a ceskou hudbu a ne je-
cení saxofonu a mlácení na
tom tom, které se sice hodí do-
bre k národu o jehož civilisaci
máme všelijaké mínení ale pro
ceský tanec a ceskou písen se
hodí jako osel do konservatore

zpravodaj
Minulou nedeli, 5. listo-

padu predvedl na jevište v
Delnickém Dome Dram. Odbor
Del. Vzdel. Spolku “Pokrok”

divadelní hru názvem “certo-
vo devce”, ve trech jednáních.
Obrázek ze života, který jest
protkán zdravým humorem,
byl podán úcinkujícími ochot-
níky velmi zdarile. Hlavní ro-
li “certovo devce” sehrála zná
má ochotnice pí. And. Cinci-
busová s milencem Františkem,
jehož s pochopením sehrál Ad.
Klimeš. Úprava jevište odpo-
vídala deji co nejlépe. Návšte-
va nebyla taková jakou si sku-
tecne ochotníci zasloužili za
jich námahu. Hudba p. Ad.
Klimeše ml. hrála pekne v me-
ziaktí. Prítomné obecenstvo
bylo uspokojeno s provedením
hry úplne.

Pozor!!! Nezapomente
že již príští pondelí, dne 13. li-
stopadu usporádá Del. Podp.
Spolek “Rovnost” pravou ces-
kou tanecní zábavu v Delnic-
kém Dome, na které úcinkuje
sesílený orchestr p. A. Klimeše
ml. Zábavy tyto každým ro-
kem jsou více a více oblíbené a
proto jiste bude tomu i letos.
Pro dámy se pripravuje volen-
ka. Tedy se každý vytancí do
sytá. Vstupné 40c. Zacátek
v 8 hodin vecer. Chcete-li se
zase jednou dobre pobavit, ne-
opomente se dostavit.

Zábavní výbor.
o

Kristus “Král” oslaven tisíce
mužu Nejsvetejšího Jména v
pruvode vzdalo hold Svátost-
nému Spasiteli, otevrene vy-

znávajíc svou víru v Neho.

Ceská Osada Svatého Václava
nejcetneji zastoupena ze všech

osad.

Výrocní oslava Svátku Kri-
sta Krále spolkem Nejsvetejší-
ho jména v Seminári Panny
Marie v Roland Parku se nad
vše ocekávání skvele vydarila.
Shromáždilo se zde kolem tri-
cet tisíc (30,000) lidu, a zájem
o oslavu tuto ocividne každým
rokem roste.

Mnohý se snad táže, “co jest
co znamená tato oslava? Co as
táhne takové množství lidu,
mnohé z dálných mest, a to
každorocne? Proc se vynaloží
výlohy a práce spojena s osla-
vou takového rázu? Pisatel se
nesmele vynasnaží milým cte-
nárum podati svuj pojem, a
strucným znázornením odpoví-
na tyto otázky, pro dnešní ne-
verecký svet veleduležité.

Slavnost tato není žádná no-
vota, aniž nejaký nový clánek
víry vydán aneb premenen.
Papež Pius XI jednoduše pro-
hlásil ješte jednou to co církev
vždy ucila, že Kristus jest
Král spolecenstva, svrchovaný
Pán jako jednotlivcu tak i ná-
rodu, a Jenom v jeho králov-
ství muže se dosáhnouti ten
pravý mír a klid. Encyklika v
které Papež Pius XI ustanovil
tento Svátek Krista Pána Krá-
le jest nejpozoruhodnejší ná-
boženský spis který byl vydán
ve dvanáctém století. Ucí Nás
že Kristus jakožto Buh, jest
král všeho stvorení, že Kristus
jakož Boho-clovek (v ctnosti
jeho Božství), a po právu jeho
vykoupení clovecenstva jest
“Král” jednotlivé duše, “Král”
rodinného kroužku, Král spo-
lecenstva v každém ohledu bud
obcanském, spolecenském, pru-
myslovém, obchodním aneb
hospodárském. On jest Král
všech národu jednotlivých, též
má nárok na mezinárodní sty-
ky všech. V jednom slova smy-
slu, on jest Král vší zeme, Král
všeho clovecenstva, Král Pro-
testantu, Židu a Nevercu, ne
jenom milionu verných Katolí-
ku prohlašujíc Jeho království
po celém svete.

I s jednoduchým výšeuvede-
ným vysvetlením ctenár se do-
vtípí proc se všechny osady v
naší diecési sešli s jejich zá-
stupci v Seminári. My ceši
jsme se též shromáždili na pro-
stranství Semináre,prijeli jsme
tam asi o pul tretí hodine od-
poledne, nekterí prijely ve
svém zvláštním autu, jiní po
poulicní káre; když jsme se se-
radily, bylo nás Cechu víc než
tri sta (300). To vám mely p.
Levý ap. Filip práci než nás
seradili a dovedli na pravé
místo, odkudž se melo pocho-
dovat s jinými osadami.

Pripadalo to jak o soudném
dni, sešli se zde Ircané, Nemci,
Cernoši, Poláci, ceši, od všech

Prípravy na provádení civil-
ních prací.

Po prohlášení presidenta
Roosevelta ve stredu o zformo-
vání administrace civilních pra
cí, jejíž prací bude dáti za-
mestnání ctyrem milionum ne-
zamestnaných aspon v nejhor-
ší cásti zimy, mayor Jackson s
druhými prikrocil ku práci na
zužitkování plánu tohoto ve
prospech mesta.

Vládní administrace koupí
potrebný materiál a zarízení z
vládních fondu, aby práce po
Spojených Státech provádeny
býti mohly.

Parkovní odbor má program
na zlepšování hotový. Tento
vyžádá si na své provedení
pres milion dolaru.

Úredníci vládní pomocné ad-
ministrace z Washingtonu ve
stredu oznámili, že stavení sta-
nic pro vzducholodi, stavba
hríští, zkrášlování ulic a silnic
a podobné projekty zahrnuty
býti mohou v práce, které vlá-
da platiti bude, aby zamestná-
ní dáno 4 milionum nezamest-
naných v zemi této.

Belcher z komise Baltimor-
ské výpomoci oznámil, že na
listinách potrebných osob je
16.000 osob aže prumerne z
techto na nekolik dní v týdnu
zamestnáváno bývá kolem 13,-
000 osob.

Úredníci vládní komise urci-
li, že platy osob techto placeny
budou dle bežných sazeb prací
jimi konaných. Je-li mzda 50
centu za hodinu, zamestnanec
civilní výpomoci, dostane 50
centu za hodinu a podobne.

Peníze na služné, materiál a
potreby, prijdou cástecne z a-
propriace administrace verej-
ných prací, která k disposici
po svém utvorení mela $3,300-
000.000 a budou doplnovány
státy a mesty dle možnosti
techto.

Prohlášení presidenta Roose-
velta o zamestnání ctyr milio-
nu v zimním období anebo
snad déle, vedeno bude nove u-
stanovenou administrací civil-
ních prací, jíž v cele bude státi
Harry L. Hopkins.

Úcelem jejím bude odstrani-
ti z pomocných seznamu vetší
cást tech, kdo prijímají podpo-
ru a dáti jim pravidelné za-
mestnání. Jest nadejí presi-
dentovou, že jaro budoucího
roku uciní nepotrebným pokra
cování administrace civilních
prací. Bude-li v ocekávání
svém president sklamán, slibu-
je jiti pred kongres a žádati o
více potrebných fondu.

Ritchie proti stavbe mostu.
Governér Ritchie dal v pon-

delí na jevo svuj nesouhlas se
stavbou mostu pres Chesa-
peake zátoku. Most staven by
býti mel a rízen korporací, kte-
rá státem uznána by byla jako
agentura státu a dluhem na
postavení státu by byl zavázán
celý stát.

Vláda mela by prispeti na
stavbu $8,500.000. Na to vy-
platiti by musela $2,550.000
na hotovosti ku placení delnic-
tva a materiálu a za $5,950.000
koupeny by byly 15 rocní bon-
dy hodnoty ctyr procent, jež
by zaruceny byly poplatky vy-
bíranými na moste. Bondy ty-
to pozdeji nabídnuty by byly
verejnosti ku prodeji.

Governér hlavne namítá, že
zodpovednost’ spocívala by na
státu a že kdyby poplatky
mostní nebyly dostatecnými,
stát by musel dopláceti.

Stavba mostu vypoctena na
$7,930.000. Administrace ve-
rejných prací chce obstarati
více, totiž $8,500.000, aby kou-
peny býti mohly pozemky,prá-
vo cesty a predbežná vydání
placena.

Governér praví, že vládou
kladeny dve podmínky. Aby
stát byl zodpoveden a aby pro-
dány byly bondy verejnosti,
jež by byly “generálním zá-
vazkem” spolecnosti mostu.

Governér stojí proti plánu z
touhy, aby stát chránen byl.

o
Otráven.

Robert E. Rust, 611etý, nale-
zen byl v bezvedomí ležící na
podlaze kuchyne domu, c.1227
N. Montford avenue. Plyn u-
cházel z otevreného horáku
kamen. Vzdor pomoci proká-
zané, nemohl býti pri živote
zachován.

$805,102 dáno státu na podpo-
ru nezamestnaných.

Žádost’ Marylandu o $805,-
102 potrebných na podporu
nezamestnaných, byla splnena
vládním pomocným aktem,jak
oznámil Greenstein, admini-
strátor státní výpomoci. Apro-
priace tato jest tretí, kterou
stát Maryland obdržel z Wa-
shingtonu, krome sumy sl,-
400,000, které poskytl jiný po-
mocný vládní odbor.

o
Dr. Veverka proti Wilsonove

theorii.
Dovozuje, že theorie bývalé-

ho presidenta, Wilsona, pro
t,ovnost mezi všemi národy, ne-
byla praktickou, prohlásil dr.
Ferdinand Veverka, ceskoslo-
venský zástupce ku Spojeným
Státum, že svetové prátelství

—v politickém smyslu mu-
že budováno býti a sesíleno je-
dine vetšími a ekonomickými
silnejšími jednotami. Takové
jednoty mohly by býti, dle je-
ho náhledu, Evropa jako celek,
Anglie, Rusko, Spojené Státy
a Latinská Amerika.

Dr. Veverka spolu se zástup-
cem Jugoslávie, dr. Lionide Pi-
tamic, a nekolika jinými, skon-
cili v sobotu šestou schuzi A-
kademie svetových ekonomik.
Schuze konána byla v Goucher
koleji.

Dr. Veverka ukázal na do-
sud prevládající národnostní i-
deu. Sobectví a slepá sháfika
po docasném zisku, zmocnila
se národu sveta. Všeobecná
krise nastala jako nezbytný ná
sledek techto. Dr. Veverka u-
kázal na trefnost slov presi-
denta Roosevelta, “že není mo-
žno rozdeliti národy sveta na
národy penezomencu a žebrá-
ku. To, ceho svet dnes potre-
buje, je nový typ cloveka, jenž
by schopen byl rozpoznat! prí-
ciny lidského štestí.”

Bratr narcen z pokusy žhárství
Životy šesti dítek, jedno 2

mesíce staré, ohroženy byly o-
hnem v pondelí, když strýc
ctyr z nich pokoušel se vypáliti
dum zapálením hadru v kam-
nech a rozházením horících po
podlaze domu.

Dva mesíce staré dítko, John
Helmich, leželo v kolébce v ku-
chyni. Ostatní tlítky byly na
2. poschodí.

Louis J. Whipp, strýc Helmi-
chových dítek, zatcen byl po-
zdeji a držán pod zárukou
$2.000.

Frances Helmich, požádala
Josepha a Mary Smith, 14 a 12
roku staré, aby dali na dítky
od 4 roku do 2 mesícu staré po-
zor zatím co ona odejde z do-
mu jejich, c. 1609 Clayton
Court. Joseph Smith doznal,
že za krátko po odchodu Hel-
michové prišel Whipp a priká-
zal mu, aby šel se sestrou svojí
na 2. poschodí a tam s dítkami
Helmichovými zustal. Za ne-
dlouho Joseph ucítil zápach.
Otevrel okno v pozadí domku
a vylezl na stríšku prístavku,
odkud oknem zahlédl, jak
Whipp strká hadry do kamen,
tyto zapaluje a horící po po-
dlaze rozhazuje. Whipp ode-
šel z domu. Joseph a sestra
jeho sbehli dolu a uhasili ho-
rící hadry. Helmichová, když
se vrátila a zvedela co se stalo,
dala Whippa zatknouti.

Anglická válecná lod
v prístavu.

Baltimore v pondelí úredne
uvítalo príjezd válecné anglic-
ké lodi “Norfolk” do zdejšího
prístavu. Velitelem lodí jest
admirál Plumkett-Ernle-Erle-
Drax. Mezi mužstvem jsou
mnozí, kterí zúcastnili se v do-
be války bitvy u Jujtand, kde
nemecké lodi utkaly se s an-
glickými.

Lod zakotvila u Locust Point
pieru, c. 7. Odjezd její urcen
na pondelí. Pro lodní posádku
pripraveny mnohé atrakce.

o
Poranen policistovým

automobilem.
Pri projíždení se na ocelo-

vých kolíckách, 161etý Her-
bert Yankellow zasažen byl
automobilem policejního ser-
geanta Edwarda Hitzelberge-
aa a policisty Otise Bradley.
Nehoda udála se ve 2400 bloc-
ku Keyworth avenue.
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