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Z krajanských kruhu.

Na hrbitove v Abingdon,
Md., pohrben byl 27. listopadu
p. Albert Supík, manžel Jose-
fíny Supík z Bel Camp, Md.
Zesnul ve veku 78 roku na zá-
pal plic. Povoláním byl far-
már. Zesnulý narodil se v Nal-
žovech—Stríbrné Hory v Ce-
chách. Pred 61 roky prijel do
Ameriky. Pohrební obrady vy-

konal Rev. J. Fitzgerald. Za-
nechává zde truchlící manžel-
ku, 6 dítek a tri bratry. Nále-
žel ku spolku sv. Václava I. U.
J.

Dram. Odbor Del. Vzdel.
Spolku “Pokrok” sehraje v ne-
deli, dne 10. prosince 1933 v
Delnickém Dome, divadelní
predstavení pod názvem “Muj
mužícek nebožtícek”, fraška o
3 jednáních. Napsal B. Lunzer.
Preložil a volne zpracoval R.
Marík. Zacátek ve 3 hodiny
odpoledne. Hudba Ad. Klime-
še ml. Vstup volný! K velké
návšteve každého zve drama-
tický odbor.

Jména dárcu, kterí pri-
speli Telocvicné Jednote Sokol
v Curtis Bay, Md. na opravu
budovy:

Ethel November SSO; Ru-
dolf Yurák S2O ;Františka Cer-
mák $5; Ludvig Purel $5; Fr.
J. Cermák $5; Whitey Wallis
$1; Frances Bubb $2; Frances
Bernady $5; Charles Bernady
$5; Josef Lentr $4; Anton Turc
$1; Václav šeustek $5; Marie
Arnold 50c; John Belada $2;
Anna Zeman $1; Josef Ocásek
$5; Josef Nenadál $5; John
Ježek $5; Emily Heyliger $5;
Marie Hangland $5; Antonie
Morris $5; Josef Vlna $2.50;
Walter Bernady $5; Gustav A.
Dill $2; Anton Zámostný $2;
Josef Zámostný $5; Alois Ne-
mecek $5; John cervenka $2;
Frank štolba $1; James Babic-
ký $1; Frank Blahut $5; Peter
Prokop $5; Václav Jirícek $5;
Josef Lukeš $3; Louis Hajov-
ský $5; Anton Nemec $4; Jo-
sef Minárík $6; Stephen To-
mášek $1; John Bukat 50c;
ceský Demokratický Klub $lO

Všem dárcum srdecne deku-
jeme. Koho jsme opomenuli
a prál by si prispet, milerádi
prijmeme. Na zdar!

Frank Kuska.
o

Ze zákonodárný v Annapolis.
V zákonodárne napadl pri

zahájení debat o pivu demo-
kratický senátor ze St. Mary’s
okresu, J. Allan Coad, admini-
stracní plán státu, aby uložena
byla dan sl.lO na galon sil-
ných nápoju.

Ku konci týdne mezi sená-

tory ukázal se zájem o pivní
darí, kterí zdáli se nakloneni
býti uložení dane 4 centy na
galon. Jiní byli pro státní dan
$1 na sud piva vedle vládní da-
ne $5. Podle poctu galonu
dan tato vlastne by obnášela
$1.24 na sud. Soudilo se, že
dan z piva státu prinese od
$250.000 do $500.000 rocne.

Senátor Coad napadl dan na
solné nápoje z duvodu, že plá-
ny vlády u veci této nejsou ú-
plne známými a že cena i laci-
nejších lihovin by stala se tak
velikou, že bootlegri snadno by
mohli na škodu státu své reme-
slo provádeti dále.

Oduvodnoval své zavržení
státní této dane na silné nápo-
je tím, že nesmí zapomenuto
býti, že pred prohibicí výroba
lihovin byla skoro neznámou
dnes však kde kdo ji zná. Aby
se výrobe této prekazilo, dan
má býti tak nízkou, že nikdo
by se pálením koralky zabýva-
ti nechtel.

o

Pocta osmdesátiletému
doktoru.

Clenové Johns Hopkins his-
torického lékarského klubu v
pondelí oslavili dra. Karla
Sudhoff, jenž dosáhl veku 80
roku v nedeli. Oslavy zúcast-
ní se prominentní lékari a pro-
fesori. Ctena budou pojedná-
ní o jeho životu a práci.

Gardisté na Eastern Shore.
Batalión národních gardistu,

plne ozbrojen, odejel z Balti-
more o pul noci z pondelí na ú-
terý na Eastern Shore aby tam
zatkl devet podezrelých z lyn-
cování cernocha, George Arm-
wood. Batalión zmobilisován
byl na žádost’ governéra Rit-
chie se zachováním úplné taj-
nosti. Z Baltimore odejel bu-
sy elektrické spolecnosti.

Z Annapolis oznámeno bylo,
že poslání milice na Eastern
Shore neznamená zavedení
tam válecného stavu. Gover-
nér má právo vyvolati milici v
kteroukoliv dobu ku potlacení
boure nebo ku vynucení šetre-
ní zákona.

Dále ukázáno na to, že po-
slání vojáku muže býti jedním
z prostredku na odstranení
státního návladního podle Ma-
rylandské konstituce anebo
muže užito býti proti soudcum.
Soudcové Somerset okresu,kde
lyncování cernocha provedeno
bylo, podle chování se státního
návladního, Johna B. Robins,
odepreli uciniti potrebné kro-
ky ku zatcení devíti podezre-
lých z lynce. Vzdor tomu, že
vecer v Salisbury bylo známo,
že gardisté jsou na ceste, me-
sto zachovalo úplný klid. cer-
noch lyncován byl v Princess
Anne, kde podobne klid za-
chován byl.

Ctyri zatcení gardisty vzati
byli do Baltimorského žaláre.
Dva z nich William H.
Thompson a Irwing Atkins
asi vráceni budou na Eastern
Shore.

Zatceni byli: 301etý Irwing
Adkins, nocní zrízenec z Prin-
cess Anne, William H. Thomp-
son, 331etý, drugista z Princess
Anne, William P. Heam, maji-
tel trucku ze Shad Point, Wil-
liam S. McQuay z Pocomoke
City, zrízenec grocerního ob-
chodu. Tri jiní nalezeni ne-
byli.

Batalión gardistu celiti mu-
sel asi 2.000 obyvatelum East-
ern Shore, kterí shrnuli se ku
zbrojnici prvního pluku v Sa-
lisbury chtejíce osvoboditi zat-
cené. Rady techto zaraženy
byly gardisty, ozbrojenými ry-
chlopalnými puškami, slznými
bombami, bajonety a kdo ví
ješte cím. Na batalión gardis-
tu chrlena byla z hasicských
hadic voda vedle hození cihel.

Podezrelí zatceni byli hrdin-
ným bataliónem v tichu temno-
ty. Nekterí zajatci nemeli a-
ni tušení co se na ne hrne.

Mezi obyvatelstvem vypukla
vzápetí veliká nespokojenost’,
jež vyvrcholila v prohlášení,že
nebudou-li podezrelí vydáni
na “habeas corpus”, že záko-
nodárná v Anapolis požádána
bude vyšetriti “fakta výpadu
na práva obcanu v této konci-
ne pomocí ozbrojené moci.”

Generální návladní Lané a
kolonel Bowie prijeli do Anna-
polis, aby udali výsledek zá-
kroku gardistu governéru Rit-
chie, který tuto na Eastern
Shore narídil a který sdelil s
verejností, že to nebylo neja-
kým prohlášením stanného
práva.

General Reckord, koman-
dant gardistu, poslání zatce-
ných do Baltimore narídil, aby
“zabráneno bylo krveprolití,
kdyby zajatí byli predvedeni
pred soudce v Princess Anne.”

Governér Ritchie jest one-
mocnelým v Annapolis.

Když voda na gardisty a ka-
mení házeno, z rad roztrpce-
ných obcanu znely výkriky:
“Lynch Ritchie,” “Lynch
Lané.”

Senátori z Eastern Shore v
úterý udrželi v tajnosti resolu-
ci, kterou tuto stredu chteli
podati zákonodárne ohledne
tahu gardistu do Salisbury.

Mezi zástupci z Eastern
Shore v zákonodárne panova-
lo v úterý znacné rozcílení
nad rozhodnutím governéra.
Rozcílení toto povede asi ku
boji proti demokratické strane
na Eastern Shore, jak demo-
kratický senátor, Dudley G.
Roe, prohlásil, že vzdá se poli-
tické cinnosti a že žádný de-
mokrat na Eastern Shore zvo-
len nebude po 20 roku.

Baltimorské noviny byly pl-
né obrázku gardistu a veliké-
ho tisku.

Goverriér Ritchie, onemoc-
nelý, v prohlášení svém ozná-
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mil, že úlohou jeho jako gover-
néra Marylandu bylo, aby u-
kázal že zákon je svrchova-
ným a že jednal teprve tenkrá-
te, když místní úredníci neko-
nali svoji povinnost’.

Steve Hopkins, superinten-
dent Somerset okresního chu-
dobince, prohlásil v v
noci, že hrob lyncovaného cer-
nocha, George Armwood, “dle
všeho poškozen byl”. Pri ná-
vratu svém v noci posvítil na
hrob a na tomto nalezl cerstve
nahozenou zem.

o
Johns Hopkins hrozí

zkrácením.
Jestliže dostatecné fondy ne-

budou sebrány, cinnost’ Johns
Hopkins nemocnice zkrácena
bude, jak verejnosti sdelil re-
ditel nemocnice, dr. Winford
H. Smith.

Reditel ukázal na deficit, se
kterým nemocnice nyní pracu-
je a jenž nemuže stále zvyšo-

ván býti.
Dokazuje, že mesto a stát

mají vetšími obnosy prispeti
na vydání nemocnice. Pres
$450.000 více potrebno jest
nyní rocne nežli bylo dríve, a-
by služné a mzdy mohly vráce-
ny býti zpet na stupnici, která
byla pred snížením techto a a-
by dáno býti mohlo dálších
150 postelí do oddelení, která
nyní zavrena jsou.

Vydání se správou nemocni-
ce spojená za minulý rok kon-
cící 30. cervnem, byla $1.581,-
557.03.

Od nemocných a z jiných
fondu v roce nemocnice obdr-
žela o $250,000 méne nežli rok
pred tím. Príjem z generální-
ho nadacního fondu byl zredu-
kován o $73,119.12.

Denne v nemocnici léceno
bylo na 1.430 onemocnelých
behem roku. Denní prumerné
vydání na nemocného ležícího
na lužku v nemocnici obnášelo
prumerne $5.64, na nemocné-
ho mimo nemocnici léceného
77 centu.

Celkem na lužkách nemoc-
nice léceno bylo v minulém ro-
ce 12.515.

Dítek narodilo se v nemocni-
ci 1.165, 626 belošských a 539
cernošských, ženského pohlaví
bylo jich 566 a mužského 600.

Zemrelo v nemocnici 605 o-
sob.

o
Bátuv agent koupil 930 akru
pudy na Philadelphia road.

Obuvnická firma Bátova ze
Zlínu, Morava, skrze svého zá-
stupce stala se maj etnikem po-
zemku 930 akru na Philadel-
phia road u Belcamp Station v
Harford okresu.

Spolecnost’, jednu z nejvet-
ších svého druhu v Evrope, za-
stupoval Vladimír Karfík z
New Yorku. Pozemky koupe-
ny od William M. Longley.

Karfík rekl, že nezná dálší
plány firmy, ale že jest pre-
svedcen, že tyto užity budou
ve spojení s podniky firmy.

Pozemky jsou u Philadelphia
road, Bush river a James run.
Na techto jest starý koloniální
statek známý jako “Sophia’s
Dairy”. Obydlí zbudováno by-
lo Aquillou Halí roku 1768.

o
Požárem znicena petiposcho-

dová budova.
Továrna na papírové obaly

firmy Matthews Bros., c. 115
Hopkins Place, znicena byla v
pondelí v noci. Plameny z dru-
hého poschodí rozšírily se po
celé budove o peti poschodích
a pak vyšlehly skrze strechu.
Škoda ciní více nežli $500.000.

Pri hašení osm hasicu utrpe-
lo zranení spolu s kapitánem
Paul La Blanche.

Požár odkryt byl hlídacem
krátce pred 10. hodinou nocní.

V úterý ohnem poškoze-
na byla továrna na obleky fir-
my Levi-Ottenheimer, c. 1409-
1413 E. Monument ulice. Ško-
da obnáší asi $25.000. Ohen
vypukl na 4. poschodí, plame-
ny rychle rozšírily se haldami
detských obleku na tretí pos-
chodí nežli hasici požár mohli
zdolati.

o
Póly porazili City.

Z footballu, který hrán byl
v sobotu mezi studenty z poly-
techniky a mestské koleje, ja-
ko vítezi vyšli studenti z poly-
techniky.

Obchodníci ku pomoci Com-
munity fondu.

Zvláštní obcanský výbor
skládající se ze 75 obchodníku
a továrníku, utvoril se v ponde-
lí, aby pracoval na doplnení
sumy potrebné Community fon
du ku doplnení kvóty na na-
stávající rok, jež vypoctena na
$1,150.000. Potrebno jest je-
šte $265,000, aby pomocná
práce konána býti mohla.

Na seznamech fondu dnes
jest 25krát tolik potrebných
rodin jako bylo roku 1929. Pro
všechny obory pomocné práce
potrebno bude pro rok 1934
mezi 23 a 24 miliony dolaru.
Na sumu tuto Baltimorané pri-
speti mají $1,150.000.

o
Americký Cervený Kríž.

Predsedkyne výkonného vý-
boru Baltimorské odbocky A-
merického cerveného Kríže,
Blanchard Randall, Jr., ozna-
muje, že odbocce v nynejší její
kampani darováno bylo již
$25,000 a že mnozí dárci s ra-
dostí by ku šlechetnému úceli
tomu darovali vetší obnosy,
kdyby nynejší pomery dovoli-
ly

o
Z cinnosti Marylandské odboc-
ky korporace na pujcky na

majetky.
Odbocky v okresech státu a

v Baltimore obdržely 7,619 žá-
dostí o pujcky na domy v sume
$21,107.135. Úradovnami do
konce týdne pujcky povoleno
bylo 334 pujcek s obnosem
$949,704. Vedle toho korpo-
race zadržela na neurcitou do-
bu nucený prodej 743 domu,
na nichž lpí dluhy v obnosu
$2,191.850.

Korporace zavrhla 335 žá-
dostí o pujcky.

Od svého pocátku až do ny-
nejších dní v Marylandu kor-
porace schválila 1.862 žádostí
s obnosem $4,907.488.

Varují lovce pred zajícovou
horeckou.

Stálé pribývání nemoci rádí-
cí mezi zajíci, horecky, ozna-
mováno jest za poslední roky
reditelem státního zdravotního
úradu. Jak honci, tak obchod-
níci, hospodyne a jiní varováni
jsou, aby užívali co možno nej-
vetší opatrnosti. Pri stahová-
ní kuže mají užiti gumových
rukavic a maso má býti prope-
ceno nebo provareno co nej du-
kladneji. Od roku 1928, kdy
poprvé nemoc ta spozorována
byla v Marylandu, oznámeno
bylo 106 prípadu a 13 úmrtí
na ni.

o
$12.000 za ztrátu nohy.

Za ztrátu levé nohy své vy-
soudila si Marie Hink z Catons
ville $12.000 náhrady, kterou
platiti má spolecnost elektric-
kých poulicních kár.

Zranena byla elektrickou ká-
rou 25. brezna na Edmundson
avenue a Kingston road, když
chtela vstoupiti do automobilu
stojícího vedle kolejí.

o

Dvouleté dítko utonulo
v rybnícku.

Dva roky starý Wilbert E.
Towner utonul, když spadl do
malého rybnícku v pozadí do-
mu rodicu, c. 2508 Lakewood
avenue, Westport.

Dítko hrálo si s vozíkem na
dvorku domu zatím co matka
byla zamestnána ve sklepe.
Když vyšla a shánela se po dít-
ku, nalezla toto plovoucí hla-
vickou vzhuru mrtvé v rybníc-
ku.

o
Z honu.

Pri honbe na zajíce v lesíku
u Germantown v úterý náho-
dou postrelil svého 201etého
syna otec jeho Alphonse
Braun z Fullerton.

Syn, Andrew Braun, strelen
byl do zad a hlavy, nábojem
broku.

26letý Carl Fisher z Chase,
Md., pokutován byl 25 dolary
ponevac strelil a usmrtil labut.

o*
Poranen pádem se žebríku.

Pomocník ve Walters obra-
zárne, Harry Miller, poranil se
pri upravování svetel pádem
se žebríku. Vedle menších po-
ranení bylo mu zlomeno rame-
no.

Plán na 2.233 jobu.
Tricet projektu dalo by za-

mestnání asi 2.233 osobám v
meste dle plánu hlavního inže-
nýra mesta, Crozier. Mnohé z
nich již vládní administrací
schváleny byly. Jakmile poc-
ne se s provádením jich, 1,770
mužu dostane ihned na nich
práci.

Sedm návrhu mesta admini-
strací bylo zavrženo docasne.

o
Snížení telefonní sazby.

Snížení telefonních sazeb v
Marylandu narízeno bylo v ú-
terý komisí Verejné Služby.
Spolecnost snížiti musí tyto o
$1,000.000 rocne. Asi $85.000
zahrnuto ve snížení poplatku z
desíti centu na pet ze stanic
Towson, Catonsville, Pikesville
a Woodlawn. Majitelé telefo-
nu ušetrí snížením asi 10 cen-
tu na dolaru.

O snížení pocalo se jednati
v lednu.

o
Automobily.

Jedenáct osob poraneno by-
lo v ruzných automobilových
nedelních nehodách v Balti-
more.

Na Lake avenue u Holler
road srazily se dva automobi-
ly. Manželé John L. Robert-
son a Gladys Hagel poraneni
byli v jednom automobilu. Leo-
nard J. Johnson, ridic druhého
a dve dívky porane ii byli ve
druhém. Poranené: Broscious
a Uginsky studují na ošetrova-
telky ve Franklin Square ne-
mocnici.

Kriticky zranen byl 50 letý
obchodník drívím z Belair, C.
F. Murphy, když zranen byl
automobilem na Belair road
pri precházení cesty.

Pravá noha preražena byla
Berthe Cohen z Mondawmin a-
venue, když sražena byla auto-
mobilem na Exeter a Lombard
ulicích.
Frederick Draper, Harry An-

drews z Westminster a Annie
Badger z Elmtree, Curtis Bay,
poraneni byli, když automobil
s nimi uklouzl na Hanover uli-
ce a vrazil do sloupu.

Po odjezdu z “oyster roast”
na Bowley’s Quarter preraže-
na byla 331etému George Lu-
ber klícní kost a zlomena že-
bra, když automobil jeho vra-
zil do telefonnního sloupu na
Bowleys Lané.

Joseph Roderick z 1800
blocku N. Dallas ulice, zabit
byl, ridici automobilu, Roy I.
Kurner rozražena byla lebka,
noha preražena a Bernardu
Burberl zlomeno rameno, když
automobil, v nemž jeli z oyster
roast, na šoru, sletel s Back Ri-
ver Neck road a vrazil do slou-
pu.

Elizabeth Martin, 731etá,
smrtelne zranena byla pri pre-
cházení Park Heights avenue
a Garrison avenue. Za hodinu
pozdeji zemrela v nemocnici.
Automobil rídil Victor Serano.

l7leté Betty Sill preražen
byl nos a mozek otresen v au-
tomobilové nehode na Edmund
son avenue a Poplar Grove u-
lici. Jela v automobilu Evana
C. Guth. Automobil se srazil
s automobilem George C. Tho-
mas.

Martin Vojtsiak, pestní
zápasník pode jménem Shar-
key težce zranen byl když za-
sažen byl automobilem na
Gough a Ann ulicích. Automo-
bil rídil Vincent Agnello z Ful-
lerton.

o

McMillan superintendentem
mestských nemocnic.

Parker J. McMillan, supe-
rintendent mestských nemoc-
nic v Clevelandu, byl ustano-
ven v pondelí superintenden-
tem Baltimorských mestských
nemocnic místo gen. Rufus E.
Longan, jenž resignoval na mí-
sto své.

O místo bylo 32 žadatelu. Z
techto bylo jich pet volitelný-
mi.

o
Spadl s okna katolického

kostela.
S výše asi 25 stop spadl v ú-

terý s okna katolického koste-
la St. Vincent, na Front a Fa-
yette ulicích Angelo Godas,
truhlár, když cinil opravu na
kostele. Poranen byl znacne.
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Markiewicz, polský vudce,
nástupcem Koniga.

Frank Markiewicz, polský
vudce a vydavatel polských li-
stu, zvolen byl v pondelí za
clena mestské rady na místo
bývalého radního, George W.
Konig, jenž zemrel otravou
plynem.

Sestra Konigova, Margaret
Konig Mayhew, jež o místo se
ucházela, byla zamítnuta po
obdržení zprávy zvláštního vý-
boru, který na starosti mel vy-
šetriti její nároky na úrad.
Prekážkou jí bylo, že nemohla
se vykázati stvrzenkami zapla-
cených daní nejméne rok pred
volením do úradu.

Markiewicze podporoval ma-
yor a president rady. Celkem
obdržel 14 hlasu.

Jiný kandidát, John A. Slo-
wik, obdržel tri hlasy.

o

Odkazy bývalého klenotníka.
Poslední vule Arthura Wal-

lenhorsta, bývalého zlatníka
na Gay ulici, schválena byla si-
rotcím soudem. Nejvetší od-
kaz na postavení bronzové so-
chy reformátora, Martina Lu-
thera v nekterém z mestských
parku. Na sochu odkázal SSO-
- Dále odkázal mestu $2,-
000 na zrízení hodin v par-
cích: Druid Hill, Patterson,
Riverside a Clifton.

Hlavní cást’ svého majetku
odkázal prátelum a dobrocin-
ným ústavum. Jednou z jeho
libustek byl jeho psík, Dixie,
jenž nosil nákrcník ozdobený
700 démanty, a jenž mel cenu
$15.000. Jednou psík ukraden
byl z jeho obchodu a držán na
výplatnou odmenu. Psík dnes
leží pochovaný pod mramoro-
vým náhrobkem na Wallen-
horstove farme v Baltimore o-
kresu. Wallenhorst když jel
v vstrcil si vždy Dixie do
malého cerného pytlíku v
nemž tento se skrcil a klidne
se svým majitelem jel u vnitr-
ku káry. Jednou s ním jel až
do Evropy. Když psík mu byl
ukraden, únosci chteli SIOO
výplaty. Wallenhorst udal ú-
nos policii. Únosci marne ce-
kali na peníze. Za nekolik dní
pozdeji psík pomohl si sám ku
svobode a byl poznán, když
vracel se do obchodu Wallen-
horstova. Po šestnácti letech
psík zemrel.

Pred tremi mesíci Wallen-
horst vrátil se ze tricáté šesté
své návštevy Nemecka. Zem-
rel ve stárí 82 roku. Byl po ce-
lý život zvlášte oddán Martinu
Lutheru. Jeho ded postavil
luterský kostel v Qaucken-
breuch.

V odkazu vzpomenuty byly
vedle protestantských dary i
katolické dobrocinné ústavy,
zednárské a židovská dobro-
cinná spolecnost.

Farmári zaplatí dan za po-

rážku veprového dobytka.
J. Enos Ray, výbercí vnitr-

ních daní, oznámil, že farmári,
kterí zabíjí a prodávají vepro-
vý dobytek, musí platiti dan.
Neciní to žádného rozdílu, po-
razí-li farmár jedno prase ne-
bo 500.

Težké pokuty vymereny bu-
dou tem, kdo nezaplatí dan tu-
to. Toto ovšem netýká se za-
bití prasete pro vlastní potre-
bu farmáre.

o
Zdražení potravin.

Cena potravin v drobném ob-
chodu zvýšena byla u prirov-
nání se 24. ríjnem skoro o jed-
no procento. Zdražení pricte-
no hlavne na vejce, sádlo a o-
bilní produkty, cerstvé mléko,
brambory, fazole a naložené
lihoviny zustaly na cene ne-
zmeneny.

Mezi 24. ríjnem a 7. listopa-
dem zdražení potravin nastou-
pilo ve 26 mestech. Nejvetší
zdražení hlášeno z New Ha-
ven, Conn., za ním jest mesto
Kansas City a Milwaukee.

o
Místo ptáka trefil soudruha.
Jedenáctiletý George Bowen,

namíril na ptáka sedícího na
strome v lese na Ingleside a
Edmundson avenue. Ptáka chy
bil, ale za to trefil svého sou-
druha, 121etého Jacoba Ruth.
Tento prý prešel z jedné vetve
na druhou, zrovna mu do rány.


