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“1* cervence na Franklin a Ca-
rey ulicích. Zápasník bydlí ve
2000 blocku N. Washington u-
lice.

—— šest osob v Marylandu
stalo se obetí automobilových
nehod koncem týdne. Frank
Kohr, 341etý z Brooklyn Park
smrtelne zranen byl automobi-
lem v blízkosti Twelfth Ave-
nue a Annapolis road.

Howard Pinder, cernoch z
Federalsburg, smrtelne zranen
byl automobilem u Federals-
burg.

Poranených lehceji cítá seza sobotu na více nežli 30.

Martinova továrna bude stave-
tí nový bombovací aeroplan.
Válecný námorní odbor do-

hodl se se zdejší spolecností
Glenn L. Martin a Boeing spo-
lecnosti v Seattle na stavbe na
zkoušku dvou bombovacích ae-
roplanu nového druhu. Bližší o
tomto nebylo oznámeno. Osved
cí-li se, postaveno bude 200 ji-
ných anebo více.

o

Tristaleté výrocí Marylandu
oslaveno v Baltimore.

Baltimore slaviti bude trista-
letou památku zrození Mary-
landu koncem tohoto týdne.
Fort McHenry již nyní jest pl-
ný veselí a spechu.

V pátek o 5. hodine odpole-
dne oddíl 15. regimentu pred-
staví živý obraz “Spirit of 76.”

V nedeli konána bude ná-
morní paráda, jíž zúcastní se i
bitevní lodi Strýce Sama.

Behem sobotního bombardo-
vání více nežli 400 bomb vrže-
no bude do prístavu.

o

Sedmiletý hoch usmrcen elek-
trickým proudem.

Marvin Lord, sedm roku sta-
rý, usmrcen byl elektrickým
proudem, když chráne se pred
pádem, zachytil se elektrické-
ho svetla stoje ve vane naplne-
né vodou na dvorku domu, c.
514 Chestnut Hill avenue.

——o
Náhle zemrel ve výši.

John Albert Smáli, 58 roku
starý zrízenec spolecnosti elek-
trických poulicních kár, když
pracoval u napjatého drátu
nad kolejemi na Liberty
Heights a Gwynn Oak avenue,
náhle skonal zatím co soudruzi
jeho pracovali na “živém drá-
tu.”

o
Marné namáhání.

161etý cernoch Charles Ward
ze Somerset ulice chycen byl
ve sterdu v noci pri lezení po
deštové roure do druhého pos-
chodí budovy v 600 blocku N.
Eden ulice. Chycen byl na sa-
mém okraji druhého poschodí.
Cílem jeho bylo dostati se do
obchodní místnosti.

o
Spadlý aeroplan vyloven.
Vojenský aeroplan spadl s

když motor prestal pracovati.
Jedoucí v nem: kapitán Clay-
ton L. Bissell z Edgewood arse-
nalu a civilní spolecník, Norris
Wimmer, zachráneni byli. Ae-
roplan pozdeji z vody vytažen
byl znacne pochroumaný.

o

Mrtvola nalezena v Roland
jezere.

Mrtvola 20 roku starého Wil-
liama Statey z Roland Court
Apartments, nalezena byla v
pondelí v jezere Roland, kde
byla po nekolik hodin.

o
Spadl do prístavu. Zemrel.

551etý John Hammond ze S.
Bond ulice, spadl do prístvní
hlubiny u pieru, c. 8, na Lócust
Point a utonul. Byl zamestnán
na lodi Gertrude. Spadl, když
z pevniny pokoušel se dostati
na lod.

o •

Kousavá cernoška.
Clara Meeks, matróna seve-

rozápadní policejní stanice a
strážný Allan Harris pokousá-
ni byli cernoškou, Mary Hill,
které nechtelo se jiti do vezení.
Kousavá chytila se stolu, od ne-
hož jenom s obtíží odtržena
býti mohla. Pokousaným do-
stalo se ošetrení v nemocnici.

Subscription $2.50 per Annum. Entered at the Post Office at Baltimore- Md. t as second-class mail matter under the Act of March 3rd, 1879

Automobilová továrna do
„ Baltimore.

Plány na zbudování automo-
; bilové továrny na 45 akrech¦ Broening Highway proti Camp

Holabird, oznámeny byly ve
stredu Chevrolet Motor spolec-
ností. Pozemky spolecnost’ zí-
skala zvláštní dohodou s mes-
tem. Kontrakty na zbudování
dílen budou vypsány v nejbliž-
ší dobe. Architekti Chevrolet
spolecnosti jsou v Baltimore,
aby vypracovali predbežné
práce.

Patnáct set mužu bude za-
mestnáno spolecností. Pocátek
cinnosti podniku predpoveden
jest na první mesíce budoucího-
roku.

Ocekává se, že dílny vyrobi-
li budou moci 80.000 automo-
bilu a trucku rocne.

Mestem dláždeny budou cá-
sti pozemku v šíri 29 stop a dél
ce 1.000 stop soubežne ku vý-
chodu Ponca avenue. Pozemek
potrebný dán bude spolecnosti
mestu.

Pozemky na továrnu koupe-
ny byly od Canton spolecnosti.
Chevrolet spolecnost’ je cástí
General Motors.

Pri zkoušení zraku a prodeji
brejlí Vás levne obslouží

B. J. ŠVEJDA
2340 E. MONUMENT ST.

Ocní lékar prítomen každý
vecer od 5 do 8 hodin.

Dáváme na úver SI.OO týdne.

Ctyri prepady behem dvou
hodin.

Ve skupinách po trech, ban-
dité v pátek provedli v Balti-
more ctyri prepady v necelých
dvou hodinách. Nakradli ssl
na hotovosti, hodinky a retízek
V každém prípadu obetí byli
bud nebo auto-
mobilisté.

Predstavujíce se jako vládní
zrízenci, trí zastavili automo-
bil na Park-Heights avenue ve
ctvrt na deset v noci, v nemž
byli William Howard a Lloyd
Zimmerman. Prvnímu vzali $9
a druhému 50 centu.

O pul desáté okradli trí ban-
dité ridice taxicabu, Johna L.
Maisch o 50 centu a taxicab.
V tomto jeli ku obchodu v
Brooklynu, kde koupili neco
špagátu a pak jeli do lesíka u
Belle Grove road, kde prinutili
Maische ku vystoupení. Vzali
mu pak $4 a hodinky s retíz-
kem, svázali ruce a nohy, do
úst vecpali mu šátek a prchli.

Tretí prepad proveden byl o
pul jedenácté, když trí vskoci-
li do taxicabu Edwarda L. Da-
vis, prinutili jej jeti na Key
Highway, vzali mu sll, vyho-
dili jej z taxicabu a prchli.

Konecný prepad odehrál se
o 11. hodine, když na Charles
avenue u Allegany avenue Fr.
A. Mett, jeho manžeka a dve
dcery tremi ozbrojenými muži,
vytlaciili automobil jejich svým
na kraj silnice a Metta okradli
o $26.

'

o
Ceho od hloupé ocekávati?
Z radosti povstalo zarmou-

cení, když soudce Stanton cetl
dukladnou lekci 191eté Myrtle
Morrow po té, když v kriminál-
ním soudu zatleskala radostí
rukama zaslechnouc jak její
manžel odsouzen byl na jeden
rok do polepšovny.

Soudce pokáral ji: “Jste do-
sti stará, abyste mohla lépe ve-
deti jak se u soudu chovati.
Mel bych vás dáti zavríti. Ale
v predpokladu, že nemáte do-
sti rozumu, jak by ocekávati se
dalo od 19 roku staré osoby,
propouštím vás beztrestne.”

o

Mayor 57 roku starý.
Mayor Jackson strávil 571eté

výrocí svých narozenin v sobo-
tu prehlížeje regate Miles Ri-
ver klubu. Pred dvema roky
mayor vedl parádu automobi-
listu mestem a okolím.

o
Zastrelil se v Elkridge.

Dvema ranama skolil se v
sobotu 551etý Howard Harri-
son Resan z West Elkridge.
Strelil se z dvouhlavnové puš-
ky, jejíž kohoutky spustil po-
mocí železného hácku na uhlí
v kamnech.
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Místní Zprávy.
Z krajanských kruhu.

Milými návštevníky “Te-
legrafu” byli Chicažští delegá-
té do konvence reznických ob-
chodníku, pp: Karel Russý,
Anton Hoblík, Jan Nepil a Vá-
clav Ráž. Na konvenci zavíta-
li s manželkami svými.

Na návštevu svých prátel
a sester prijely z Vídne paní
Marie Veselý a Antonie Konec-
ný ku své sestre pí. Rosalie
Janda, 4308 Willshire Avenue,
Belair Road. Radostné shledá-
ní po nevidení se 44 roku, bylo
jejich. V nedeli se všechny se-
šy ku prátelskému shromážde-
ní u sestry Rosalie Janda, je-
hož zúcastnily se: pí. Katerina
Veselý, Anna šrám, Terezie Si-
kora. Milí Vídenští návštevní-
ci, když odtud vyjeli, nemeli
ponetí co se stane ve Vídni.
Zvedely o tom teprVe v Ham-
burgu. Krome toho, že zavraž-
den byl Dollfuss, noviny o hnu-
tí nebyly tak zlé.

—Na Národním hrbitove
pohrben bude v sobotu p. Jo-
seph Novák, manžel Barbory
Novák, c. 11 N. Linwood ave.,
jenž podlehl v nemocnici zá-
palem plic po automobilové
nehode ve veku 44 roku. Byl
námorníkem. Narodil se v
Baltimore.

Pohreb vypraví firma Cvach
& Syn.

Ceská Svobodomyslná Ško-
la porádala ve stredu výlet na
šoru p. Maška na Baer rece ku
plné spokojenosti a pobavení
všech.

o
Z konvence obchodníku masem

William W. Woods z Chica-
ga, president Amerického in-
stitutu obchodníku masem, v
pondelí oslovil konvenci v ho-
telu Emerson. V adrese své há-
jil tyto proti kriticismu, že tito
bohatnou na škodu pestitelu
dobytka.

Mluvil ku 500 delegátum
konvence, císlicemi dokazoval,
že nakladaci a obchodníci za
minulý rok na své vklady uci-
nili jenom jedno procento zis-
ku

Woods predpovídal, že ob-
chodování hovezím masem bu-
de lehcím v budoucím roce ne-
žli v mnohých letech pred tím,
ponevac veliký pocet dobytka
poražen byl následkem sucha
ku prání vlády.

V tomto roce, uvádel, že zvý-
šen obchod rezníku po celé ze-
mi, tak že do konce prosince
prostrední osobou prumerne
snedeno bude 150 liber masa.
Nejvetší v tom procento jest z
hovezího masa, jehož osoba
prumerne letos sní 74 liber. Ve-
prové jde hned za ním.

Delegáti uvítáni byli mayo-
rem Jacksonem, predsedou vý-
boru konvence, Goldbergem a
jinými.

Prijetí N R A kódy odhlaso-
váno bylo v úterý. Jednou z
nejduležitejších otázek byly
prísné regulace na trídení ma-
sa, aby kupující skutecne do-
stávali to, za co platí a ne tako-
vé cásti masa, kterých si nepre-
jí. Koda též postarala se o za-
vedení minimální mzdy sls tý-
dne a 48 hodinové maximální
práce v týdnu.

Úredníci voleni byli ve stre-
du. Delegáti a hosté úcastnili
se racích hodu v Brenders
parku.
Konvence koncí tento ctvrtek.

o
Pád meteoru v nedeli.

Výrocní srpnové padání me-
teoru oznámeno jest na nedeli
v noci. Meteory tyto,jež známy
jsou jako “strílené hvezdy,”
videny budou v severovýchod-
ních oblacích. Viditelnými bý-
ti mají již tento pátek a sobotu.
V nedeli padání bude nejlépe
viditelným.

o

Ve spánku zlomil si ctyri žebra
Krátce po pul noci z nedele

na pondelí ve spánku jdoucí
431etý Edward J. Kelly spadl
se schodu ve svém domu, c. 207
S. Curley ulice a zlámal si ctyri
£ebra.

Palmisano a Pohlhaus.
Komplimenty delají si kan-

didáti: magistrát John M.
Pohlhaus a kongresník Vincent
L. Palmisano z tretího distrik-
tu. V úterý Pohlhaus vinen byl
Palmisanem, že monopoluje ve
východní cásti mesta objednáv-
ky na grocerii poskytované ne-
zamestnaným. Oba jsou demo-¦ kratickými kandidáty do kon-
gresu.

V pondelí Pohlhaus tvrdil,
že Palmisano jest “neschop-
ným pro úrad a že hlasoval pro
zvýšení svého služného proti
protestu presidenta Roosevelta.

V dopise, který Palmisano
Pohlhausovi poslal v úterý, psal
mu, že verejnost’ zná jeho hla-
sování v kongresu a že pro je-
ho informaci mu sdeluje, že
hlasoval pro své snížení služné-
ho o SI.OOO a že kdyby to ne-
bylo bývalo spojeno s otázkou
náhrad vojínum, že by byl opet
hlasoval pro dálší své snížení.
Zatím co hlasoval pro své sní-
žení, pricinil se o projetí pred-
lohy, aby magistrátu zvýšeno
bylo služné ze $2,000 na $3,-
500 rocne. Dále prijomínal mu,
že jako president sdružení Ma-
rylandských groceristu, Pohl-
haus na sebe strhl moc rozdelo-
vati objednávky grocerie do-
brocinnými spolky ve východní
cásti mesta.

O tom, že se zastával svého
príbuzného, jenž usvedcen byl
z klamání kupujících špatnou
váhou uhlí, pripomínal Palmi-
sano Pohlhausovi, že každý ví,
že on nezastává se “polosveta”
A jestliže je zlocinem zastupo-
vati osobu vinenou z prestou- ,
pení zákona, proc prý se neo-
brátí na svého podpurce, Wil-
liama Curran, hlavního právní-
ho kriminálního zastánce.

Šerif, Joseph C. Deegan
vyplnil ve stredu certifikát své
kandidatury pro znovuzvolení
v demokratických primárkách.
Obnovil slib výkonného rízení
svého úradu jak tento ucinil '
pred ctyrmi roky. “Každý slib 1
který jsem ucinil, verne jsem
plnil,” šerif ve stredu rekl.

Deegan stal se šerifem po
Potee.

o
i

France pokladníkem
kandidáta.

Senátor Phillip Goldsborough i
ustanovil Jacoba France, Balti-
morského právníka, pokladní-
kem své kampane. Goldsbo- ]
rough kandiduje jako republi- i
kán pro úrad governéra státu !
na republikánské tikete.

Republikánští vudcové vidí i
ve jmenování tom tah senato- 1
ruv proti republikánskému i
státnímu predsedovi, Galen L.
Tait, který primlouvá se na ]
sjednocení kandidátu tím, aby í
svolána byla konference a v té, 1
aby jeden kandidát governér- '
ského úradu jmenován byl. <
Goldsborough nesouhlasí s ná-
vrhem konference této. V re- <

kruzích prevlá- ;
dádá náhled, že plány na jme-
nování Harry W. Nice jako <
kandidáta do kampane republi 1
kánských primárek se uskutec- i
ní. Nice za sebou má bývalé- <
ho mayora, Williama F. Broen-
inga.

France proti tomu prohlásil
ve stredu: “Je to zbytecným
pro republikánskou stranu jme ‘
novati kandidáta, který nemu- '
že zvíteziti v generální volbe.
Vyhráti v primárkách a býti 1
poraženu v hlavních volbách, 1
je prázdnou ctí.” 1

]

o

Státní bondy vynesly i
$2,350.000.

Na úcet Baltimorské komise
ku prospechu nezamestnaných
kreditováno bylo v úterý $2,- !
350.000, jež vynesl prodej stá- 1
tem vydaných bondu pri ctyr
procentním zúrocení.

Prodej bondu za tak prízni-
vých okolností je nazýván sve-
dectvím o kreditu, jakému stát
Maryland se teší.

o

Krouzlovací želízka osudnými.
Rozpálená želízka, jimiž na

kudrnateti si chtela vlasy své,
staly se osudnými Leone Keen
zW. Lexington ulice. Když
tato vytáhla z ohne, vznaly se
na ní šaty a ona spálena tak,že
za krátko skonala. Dr. Edward
Shaw a John A. Stacey popále-
ni byli, když horící šaty z ní
strhati chteli.
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Pocato strháváním budov.
Zbytek budov, jichž odstra-

není je potrebou, aby budován
býti mohl viadukt Bath ulice,
stržen bude. Se strháváním
pocato bylo v úterý.

Konkurs na stavbu viaduktu
vyprší do pátkju. Na stavbu
vynaloženo bude $1,200.000*
Peníze na projekt vzaty budou
z vládních fondu. Nekolik do-
mu ješte mestem koupeno býti
nemohlo.

o
276 zamestnáno na Phiiadel-

phia road.
Na stavbe nové Philadelphia

silnice zamestnáno jest nyní
276 mužu. Stavba rozdelena
jest na tri sekce. Jedna z Lt-
tle Gunpowder ku Haha, dru-
há z Cowenton ku Little Gun-
powder a tretí z Golden Ring
do Cowenton. Na stavbe mo-
stu pres Winter’s Run pracuje
18 mužu. Pocet pracujících
rozmnožen bude.

o
Vypovezení války pred 20 roky

V nedeli bylo 20. výrocí vy-
povedení války Anglií Nemec-
ku. Anglie krok tento ucinila
po vypovezení války Francií.
Pres 200 obyvatel Baltimor-
ských dlících v té dobe v Evro-
pe, zakusilo plno obtíží nežli
mohli zpet do Baltimore se vrá-
titi. Jeden oddíl Baltimor-
ských výletníku nucen byl ode-
jeti z Paríže ve vagonech pro
dobytek,ponevac všechny osob-
ní zabrány byly vojenským od-
borem. Dr. William H. Welch
v dobe té byl v Karlových Va-
rech v Cechách spolu s presi-
dentem Baltimore and Ohio
dráhy, Danielem Willard, Max
Hochschild byl v Berlíne atd.
Nekterým vzalo to mesíce nežli
návrat jim umožnen byl.

o
Nájemný úrad zrušen.

Patnáctým srpnem zrušen
bude komisí Baltimorské po-
moci úrad, jehož úcelem bylo
platiti rent majitelum domu za
nezamestnané. Svým casem v
úrade zamestnáno bylo 110 o-
sob a útraty mesícne obnášely
na SIO.OOO. V budoucnosti o-
sobám na listinách komise jsou
cím dán bude jistý obnos na
hotovosti a komise nebude zod-
povednou za placení nájemné-
ho. Úrad byl ve spojení se 28.-
000 majiteli domu.

o
Oslaví 60leté výrocí snatku

plováním.
Charles Monk, 821etý a man-

želka jeho 72 roku stará, oslaví
své 601eté výrocí snatku tento
ctvrtek plováním v Atlantic Ci-
ty. Syn jeho, 551etý, ku plánu
tomu pridal: “Vyotce neudrží-
te. Otec je silne nahluchlý, a-
le stále plování miluje.” Otec
potvrdil to slovy: “You bet.”

Byl ve službách Pennsylván-
ské dráhy po 44 roku. Plovati
se naucil u Canton pieru.

• o
Poranení na kolene zavinilo

smrt.
John Clarke Mathai, místo-

president Beaver Dam Marble
spolecnosti a místopresident
Homeland Manufacturing spo-
lecnosti, zemrel v nemocnici.
Pred tremi týdny zakopl o nap-
jatý drát a zlomil si kolenní ja-
blko. Když z poranení se u-
zdravoval, vyvinula se ve zra-
neném míste otrava, jež skon-
cila srdecním záchvatem.

¦— o
Rosenblatt našel blahobyt

v Palestýne.
Baltimorský rabín, Samuel

Rosenblatt, po návratu svém z
výletu do Palestýny, mluví o
blahobytu v zemi té. I Mrtvé
more prý k tomuto pomáhá.

o
115.969 koupelí.

Isaac S. Field, predseda ko-
mise nad verejnými koupárná-
mi, udává, že v mesíci cervenci
užito bylo bezplatného koupá-
ní 74.469 muži a hochy a 38,-
808 ženami a dívkami. V cer-
venci minulého roku užito bylo
82.467 koupání techto.

o
Ctyri procenta domu

neobydleno.
V Baltimore jest v této dobe

ctyri procenta neobydlených
domu. cítá se v Baltimore
182.000 domu. Z techto neo-
bydleno jest 7.309.

Automobily.
Na Frederick avenue 341etý

Charles Rowe z Ardmore Way,
smrtelne zranen byl automobi-
lem v pátek v noci. Za krátko
zemrel v nemocnici.

Automobil rízený opilcem
poranil v sobotu v Salisbury
nekolik osob. Vjel do zástupu
kupujících osob na Main ulici
a pak do výkladní skríne v ob-
chode se železným zbožím ko-
lem 9. hodiny vecer. Trináct
poranených vzato bylo z místa
nehody do nemocnice, ctyri z
nich poraneni byli težce. Au-
tomobil rídil Walter Toadville.
Byl uveznen. Toadville, jak
policie udává,v té dobe byl pod
zárukou soudní, když pred tím
se odvolal z pokuty diktované
mu pro neopatrnou jízdu.

Naj3olomon’s Island silni-
ci ve srážce automobilu v sobo-
tu poraneny byly dve ženy a
mladík. Automobily rídili: Ma-
ry Fulgham z Washingtonu a
Harry Brown z Baltimore. Prv-
ní zranena byla lebka a její
spolecnici, Dorothy Ruby pre-
ražena byla pánev. Syn ridice
Browna dán byl do nemocnice
v Annapolis.

Ve dvou automobilových
nehodách v Baltimore porane-
no bylo osm osob. V jedné ne-
hode automobily se srazily na
Bond a Monument ulicích. V
druhé automobil se srazil s ta-
xicabem na Pratt a Paca uli-
cích.

Na policejní stanici v Es-
sex zatcený dán byl pod záru-
ku SI,OOO pro rízení automobi-
lu, když opilým byl. Zatceným
byl Warren J. Richmond, 401e-
tý z Cold Spring Lané.

—V sobotu asi kolem 1. ho-
diny z rána automobil rízený
cernochem a predjíždející elek
trickou poulicní káru na Lom-
bard ulici odrazil se od káry a
vjel na telegrafní tyc, od níž
odletel na sloup poulicní lam-
py. Ridic vyskociv dal se na
útek. Policejní sergeant, sha-
nahan, rozehnal se za ním a
dopadl jej na Carey ulici, kde
cernoch vysílen klesl. Rame-
no jeho poraneno bylo sklem.
Po dopravení do nemocnice ne-
známý tento cernoch zemrel.
Automobil byl ukraden krátce
pred nehodou.

Vraziv do privátního bu-
su v sobotu na Belair a Har-
ford roads, George Heiberger
nebezpecne popálen byl, když
v nárazu automobil jeho hore-
ti pocal. V busu lehce porane-
ni byli cernoši.

Sarah C. Faire, 791etá z
Washingtonu, jež zranena by-
la v nedeli automobilem, zem-
rela v nemocnici v pátek.

Jedenáct mesícu staré dít-
ko, George Bereska, zraneno
bylo, když automobil jeho otce
srazil se s taxicabem na Fa-
yette ulici.

Frank DeMartin, Baltimo
ran, zabit byl neznámým auto-
mobilem když precházel silnici
na farmu, na níž sloužil v blíz-
kosti Middletown.

Na Harford road u White
avenue usmrcen byl v pondelí
Robert W. Beck z Pikesville.
Vrazil do výstražného sloupu s
takovou silou, že tento odtržen
byl ze základny a odšoupnut
na nekolik stop. S ním težce
poranena byla žena, jak se sou-
dí, jeho manželka.

Cernoch, jenž po nehode
dal se na útek, chycen byl v
pondelí po stíhání do vzdále-
nosti trímil na Washington
Boulevard. V Elkridge odsou-
zen byl ku pokute $32.90. Cer-
noch, Louis Lomax z Lanvale
ulice,že nezastavil na míste ne-
hody. Automobilem svým vy-
tlacil jiný, obsazený šesti cer-
nochy, do silnicního príkopu.

Truck, jímž vracelo se v
pátek 23 výletníku do Rising
Sun z výletu nedelní školy, u-
klouzl na staré Rising Sun-Co-
nowingo road behem prudkého
dešte, sjel se silnice do korno-
vého pole a tam se prevrhl.
Dve ženy: Hannah Ford, 651e-
tá a Roland Kýle, 451etá, usmr-
ceny byly a ostatní poraneni.
Výlet podnikl Rising Sun me-
thodistský kostel.

Joe Dundee, svetový zá-
pasník težké váhy žalován jest
Stanley Jasilaitis na odškodné
v obnosu $40.000 za zranení,
které utrpel, když prejet byl
automobilem zápasníka v den


