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Místní Zprávy.
Z krajanských kruhu.

Minulou nedeli pripravily
dítky rodicum svým, manželum
Tomáš a Josefína Ryneš na šo-
ru Josefa Hirta, New Battle
Grove, Baer Creek, prekvapení
na oslavu 42. výrocí snatku. Ku
této oslave se dostavily všech-
ny dítky a blahoprály rodicum
mnoho zdraví ku dálšímu živo-
tu. Pan Josef Ryneš, bratr To-
máše, hrál na harmoniku pro
obveselení celé spolecnosti.

Tímto Vás zveme do Cur-
tis Bay ku Sokolské pouti, kde
se dobre pobavíte a nic Vás ne-
zarmoutí. Tel. Jed. Sokol v
Curtis Bay porádá v nedeli,dne
26. srpna pout v nove uprave-
né zahrade, kde se všichni po-
bavíte tak jak venku v prírode.
Budem tam mít párky s kre-
nem okurky, perníková srdéc-
ka. Bude je prý prodávati
Blahutovic Pepicka. Kapel
majstr objednal si schválne no-
vé noty radím Vám všem
bez rozdílu kupte si nové
boty. U koho a kde? U paní
M. Runge a syn na Curtis ave.,
v Curtis Bay neb oni jsou zho-
tovené z té nejlepší kuže. Když
je budete obouvat George (Ji-
rí) Vám vypomuže.

Zacátek ve 2 hodiny odpole-
dne. Vecer úcinkuje veselá
kapela. Vstup vecer 25c. Od-
poledne vyhrává orchestr Jana
Svitáka. Na shledanou v nede-
li, dne 26. srpna. Uctive vás
zve Sokol v Curtis Bay, 1527
Cherry St. Dop.

o .. .

Usmrcen bleskem.
V bouri ve stredu neznámý

muž ukrývající se pod stromem
na Eastern a Patterson Park a-
venue, asi 25 roku starý a chu-
de odený, zabit byl bleskem,
který z neho strhl oblek.

Policista východní stanice,
Joseph Kus,zahlédl blesk a ká-
cejícího se neznámého.

Tri požární alarmy dány by-
ly behem boure, když požár
vznikl v lutherském nemeckém
kostele na S. Caroline ulici.

Blesk uderil do 50 stop vyso-
ké veže a kríže. V okamžiku
vež zapálena byla. Když ká-
cela se, 1.000 liberní zvon padl
na varhany kostelní.

Blesk uderil do prístavby se-
verní policejní stanice. Rána
otrásla celou budovu.

Jiným bleskem stržena byla
cást’ komína domu, c. 3340 Gil-
man Terrace a jiným poškozen
sloup elektrického svetla na
Eastern avenue a President ul.

V Lemstown u Frederick tri
kone zhynuli v maštali na stat-
ku H. M. Spahr a zásoby sena,
jež zapáleny byly neznámým
zpusobem.

Když déšt liti se pocal, 191e-
tý Norman Rosenkoff hledal ú-
tocište v chodbe obchodního
domu, c. 702 E. Baltimore ulice
Vichr strhl dvére a sklo v nich
rozbito, cástmi tohoto pore-
záno bylo pravé rameno a lýt-
ka Rosenkoffa, že pomoci hle-
dati musel v nemocnici.

Curtis Bay kára, c. 6, chyti-
la se na Key Highway a Light
ulici skrížením drátu. Motor-
man stržením tyce z drátu elek
trického vedení prerušil proud
zatím co v lijáku osoby vyská-
kaly z káry a ukryly se v okol-
ních budovách.

Stromy vykáceny byly v mno
hých sekcích mesta vetrem, uli-
ce Pratt a Calhoun zatopeny.

Lijákem pomoženo bylo pol-
ní úrode znacne. Na Eastern
Shore korná je prý ve výtec-
ném stavu. Bramborám darí
prý se též dobre. Ovoce pozd-
ních druhu je slibné.

o

Komise pomoci ušetrila.
Baltimorská komise pomoci

nezamestnaným v mesíci cer-
venci z povolených na mesíc
$1,093.000 vynaložila jenom
$1,092.650.60.

Na skutecnou pomoc vydáno
bylo v mesíci $893,244.88, na
služby a jiné výlohy zaplaceno
bylo $86,527.97.

Ze skutecné pomoci neza-
mestnaným zaplaceno bylo na
bytné $281,096.63.

Práce na viaduktu v pondelí.
S prací na stavbe Bath ulice

viaduktu pocato bude v ponde-
lí. Kontrakt na stavbu dán byl
spolecnosti George A. Fuller z
Washingtonu státní silnicní ko-
misí.

Fuller spolecnost’ nabídla
stavbu provésti za nejnižší vy-
dání, $894.400. Nabídky po-

dalo devet spolecností. Nejniž-
ší nabídka byla o $275.000 niž-
ší nežli sami mestští inženýri
stavbu vycenili Dálší kontrakt,
asfaltování cesty, vypsán bude.
Ciniti bude asi $30.000.

Stavba viaduktu bude prove-
dena z cementu a oceli. Od vý-
chodní cásti Courtland ulice ku
Hargrove ulicce viadukt bude
plne vyzden zatím co východne
od ulicky stavba spocívati bude
na ocelových sloupech upevne-
ných v kamených základnách.

Viaduktem spojena bude vý-
chodní cást’ mesta se západní a
pomoženo jím bude ku odvrá-
cení poulicní jízdy dosavádní.

Majetky skoupeny byly na
mnoze ve druhém období ma-
yorské cinnosti Broeninga.

—o
Primárky a registrace.

Baltimorští poplatníci zapla-
titi musí úcet asi ctvrt milionu
dolaru za primárky, jež koná-
ny budou v zárí a tri dny regi-
strace pred hlavními volbami,
jež konány budou v listopadu.

Tento obnos nemá v sobe za-
poctené vydání na útraty spo-
jené s úradovnou výboru dohlí-
žitelu nad volbami.

Primárky samotný státi bu-
dou $88,595 ve 28 wardách a
685 precinktech. Zákon pred-
pisuje ctyri soudce po dvou z
obou stran, dva klerky, po jed-
nom z obou stran v každém pre
cinktu, celkem 2740 soudcu se
platem $32.880, 1.370 klerku s
platem $16,440, 685 volebních
místností po sls. Tyto any udr-
žovány na d ny na stavení
volebních budek a jich odváže-
ní s nákladem $10.275.

Dále jest vydání s oznámka*
miv novinách a volebních míst-
nostech v obnosu $5.000, tište-
nmí volebních lístku $14.000,
tištením jiných potreb v obno-
su $2.000 atd atd.

A výsledek toho všeho? V
Cechách ríkají: “Nula od nuly
pojde a nezbyde nic.”

Za vydání tato $250.000 pod
porováno by býti mohlo 473
nezamestnaných rodin rocne.

o

Otázky musí pockati.
Marie Bauernschmidt, sekre-

tárka sdružení verejných škol,
poslala governéru Ritchie prá-
ve dlícím v Londýne otázku,
jak soudí o návratu soudcu nej-
vyššího soudu, Adamse a Stan-
tona. Governér kabelogramem
uvedomil sekretárku, že otáz-
ky týkající se verejnosti, musí
pockati až se vrátí zpet do
Marylandu.

Z pobreží Normandie,kde
dlí na prázdninách spolu s Bal-
timorským právníkem, Stuar-
tem S. Janney, ujištuje gover-
nér Ritchie, že prázdniny veli-
ce pomohly mu ku zotavení.

Vzdor svým prázdninám go-
vemér übezpecuje své prátely,
že sledoval dve události v Ma-
rylandu sbehší se v jeho neprí-
tomnosti, co nej pecliveji. Jed-
nou je dohoda o pomoci neza-
mestnaným mezi státem a vlá-
dou a druhou je úterní prodej
státních bondu za 109, nejlep-
ší to cenu, za jakou mohly pro-
dány býti.

O pomerech ve Francii ode-
prel mluviti z duvodu, že v tak
krátké dobe nemožno pomery
zeme dobre rozpoznati. Jedno
však dotklo se ho tam a to, že
v den pohrbu nemeckého presi-
denta všechny vlajky francouz
ské byly vyvešeny na polovi-
ne žerdí.

o
Padesát tisíc dolaru za ztrátu

nohy.
Western Maryland dráha je

žalována na odškodné v obno-
su $50.000 otcem 11 roku sta-
rého Jamese Joyce.

Kdýž vlak stál u obilní sýp-
ky v Port Covington 24. zárí
1933, hoch hrál si na tomto.
Když vlak pocal se hýbati, zrí-
zenec dráhy mu porucil, aby s
vlaku sestoupil. Hoch pri se-
stupování sklouzl pod kola vla-
ku. Žaloba tvrdí, že hoch mel
býti varován.
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Nedostatek potravin predme-
tem porady.

President Roosevelt ve stre-
du radil se se znalci o progra-
mu ku odpomožení nedostatku
zavinených suchem

V Bílém Dome sešli se zá-
stupci departmentu: vnitra,
práce a orby a pomocných sdru
žení AAA, PWA a FERA. Ku
konci konference Wallace, se-
kretár orby pronesl svuj ná-
hled, že “jedinou okamžitou
vymožeností je vniknouti rych-
leji do situace týkající se po-
travy pro dobytek!”

Druhým výsledkem konferen-
ce bylo rozhodnutí priciniti se
o vyzkoumání možností pomoci
farmárum v krajinách suchem
zamorených rozšírením admi-
nistracních verejných práci v
tech státech.

Ickes, admninistrator verej-
ných prací po konferenci ozná-
mil, že PWA má již jenom de-
vet 'milionu dolaru a že pomá-
hala v suchem trpících kraji-
nách co nejvíce.

Ohledne problému potravy
pro dobytek naznaceno bylo v
konferenci, že program kupo-
vání dobytka vládou rozšíren
bude o 200 procent a že pone-
vac potrava pro dobytek Umen-
šena aspon o polovinu, nutno
bude pristoupiti ku zmenšení
krmení dobytka.

Ohledne nedostatku potravin
pro lidi behem nastávající zim-
ní sezóny, potvrzeno znovu co
receno bylo presidentem pred
nekolika dny. Ujištuje se, že
není možností nedostatek po-
travin, jestliže zdroje potravin
jsou primerene šetreny anebo
jak praví Wallace, když “uži-
jeme rozumu”. Tím není ovšem
odbyto to, co již receno, že “v
nekterých místech potraviny
jistých druhu nebudou scháze-
ti.”

Kde president Roosevelt s
rádci svými byl v neshode, je o-
tázka, jaký vliv snížení potra-
vin bude míti na ceny techto.
Neshoduje se se zprávami no-
vin, že ceny budou znacne vyš-
šími, president rekl, že bude to-
lik potravin ku koupi, že pro-
stredníci mezi kupujícími a
prodávajícími nepokusí se o
predražení a že vláda na tako-
vé, kterí budou chtíti dríti ku-
pující, dolehne a k tomu, že
vláda má dosti moci.

o
Americané skoncili studium

v Moskve.
První schuze Anglo-Americ-

kého ústavu pri Moskevské u-
niversite rízené národní výcho-
vou, ukonceny byly ve stredu.

Po zkouškách, studentské te-
leso složené ze 200 amerických
studentu, ucitelu a profesoru z
ruzných hlavních kolejí a uni-
versit Amerických, opustilo
Moskvu na 2 týdenní prohlídku
sovetských provincií dríve než-
li se vrátí do Spojených Státu.

Ackoliv vetšinou byli práteli
sovetského programu a došli
nyní ku pochopení predválec-
ného Ruska a podmínek, jež
zrodily revoluci v Rusku, mno-
zí zustávají rozhodne skeptic-
kými vuci ruským pomerum, ji-
ní opatrne vyhýbají se jakéko-
liv poznámce.

Kermit Roosevelt, 17 roku
starý syn bývalého presidenta
Roosevelta, náleží do poslední
skupiny této zatím co Ring
Lardner rozhodne svuj skepti-
cism dal na jevo.

o

Konkurs na 12 válecných lodí.
Ve stredu námorní depart-

ment otevrel nábídky na posta-
vení 12 válecných lodí pro pro-
gram 1934-35. Náklad na
stavbu rozpocten je na $65,-
000.000 pro soukromé lodeni-
ce. V lodenicích námorního
departmentu má budováno bý-
ti dvanáct dálších lodí, neroz-
hodne-li president jinak. Cel-
kem stavba 24 techto lodí ob-
nášeti má mezi $140,000.000 a
$150,000.000.

Nábídky na stavbu 12 lodí v
soukromých lodenicích podalo
13 interesovaných.

o
Prutrž mracen v Koloradu.
Horské prameny na západ od

Denver se rozvodnily pri pru-
trži mracen. Pokud je známo
ctyri lidé pri tom zahynuli. Me-
zi nimi je John Husband, jeho
žena, neztotožnený hoch a ne-
ztotožnený muž. Mnoho osob
se pohrešuje.

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.

Mayor Jackson vzdal se
kandidatury.

Mayor Jackson v úterý ozná-
mil, že se vzdává kandidatury
do úradu governérského. Že
cosi podobného již po nejakou
dobu skorém patrným bylo, by-
lo známo.

Mayor klade vinu na pokles
své kampane na klesnutí kam-
pane jiného demokratického
kandidáta, George L. Radcliffe
který nyní místo o úrad gover-
néra “beží” o úrad vládního
senátora. Nekterí mocní pod-
purci byli tím mayorovi odnati.

Jinou prícinou je, že dr.
Charles H. Conley z Frederick,
který považuje za jisté vítez-
ství své na Eastern Shore a v
jiných okresích státu, nechce
vzdáti se své kandidatury za
governéra.

Odstoupením mayora jsou
nyní v boji dva demokratictí
kandidáti: governér Ritchie a
dr. Conley.

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.

Stromy a kroviny poškozovány
hmyzem.

K. E. Pfeiffer, pomocník
státního ochránce lesu, vydal v
pondelí instrukce, jak pracova-
ti na znicení hmyzu, jímž stro-
my a kroviny v této dobe v Ma-
rylandu poškozovány jsou.

Škodlivý hmyz Pfeiffer roz-
delil na 4 trídy:

Pro ssající hmyz, jako jsou
vši, užívati roztoku petrolejo-
vého nebo nikotinového sul-
phatu.

Pro hmyz kousající listy ar-
senát olovený (assenat of lead)

Pro hmyz zavrtávající se do
kury jako je locust borer, užiti
jest carbon disulphide. Tento
nalit býti má do otvoru a tyto
ucpány.

Pro hmyz lepící se na kuru
nebo obal jako jest k. pr. San
Jose a oyster shell scales, jest
dobrým olej nebo vápno smíše-
né se sulphurem.

Poucení tato dává Pfeiffer
na cetné dotazy osob, jichž stro
my nebo kroviny poškozovány
jsou.

o

Strelen žárlivým mladíkem.
Robert Williamson z Millers-

ville udal v pondelí policii, že
strelen byl do nohy a stehna 18
roku starým mladíkem, jenž
na neho žárlil, že se stýkal s
mladou dívkou. Williamson,
271etý, vzat byl do zdejší ne-
mocnice. Policistovi, Charles
Jedlánkovi, udal, že když v ne-
deli odpoledne šel po staré
Whitney’s Landing silnici, ku
dívce, zastaven byl mladým
žárlivcem, jenž po nekolika
výcitkách pocal na neho strí-
leti.

o

V boji prišel o oko.
271etý Brucé A. Racey odpo-

cívá v St. Joseph’s nmocnici o
jedno oko chudší. Oko ztratil
ve rvacce v hospode ve 1400
blocku Harford avenue. John
Wolfe, 421etý, jenž Racey o o-
ko pripravil, dán byl v pondelí
za mríže severovýchodní poli-
cejní stanice.

o

Konvence Elks navštívena
2.000.

V Hagerstown, Md., sešlo se
ku konvenci Elks v úterý pres
2.000 delegátu a hostí ze státu:
Maryland, Delaware a District
of Columbia. Pri pocátku kon-
vence podniknut byl výlet na
Antietam bojište.

o

Oloupen o $332.
Dva prepadli v úterý lékár-

níka, Howell W. Allen a olou-
pili jej o $332. Vetší cást’ u-
loupných penez byla vybranou
sbírkou krátce pred tím v
Homewood Savings and Loan
úradovne. Lékárník je poklad-
níkem.

Lékárna Allenova je na Oak
a 25. uici. Prepaden byl kolem
pul dvanácté pred pul nocí.

Propletl se policií.
Cernošský zlodej jiste uká-

zal, jak obratným je ve skáká-
ní a v lezení po tyci. Obratnost’
svoji ukázal, když v pátek na-
vštívil dum, c. 131 N. Broad-
way a sousedé zahlédnuvše jej,
svolali policii ku pomoci. Za-
tím co jeden policista vešel do
domu, nekolik druhých obsadi-
lo východy z domu jak v predu
tak vzadu. cernoch skocil se
zadního porce druhého poscho-
dí, po tyci vyšplhal se na vrch
zábradlí, pres toto se prehoupl
do dvorku sousedního domu a
prchl zatím co policisté hotovi
ku útoku cekali.

o

Uprchlí chyceni.
Jedenáct chovancu z National

Training školy pro hochy u
Bladensburg, Md., prchli z po-
lepšovny v nedeli v noci. Prchli
skrze okno v prízemí, šest chy-
ceno bylo ješte téže noci. Tri
jiní chyceni byli v pondelí. Ti-
to chyceni byli policií když šli
podél kolejí Baltimore and O-
hio dráhy u Relay. V úterý do-
sud nechycenými byli: Paul
Youtz ze Severní Karolíny a
John Heaton z Georgie.

o

Zrušený snatek.
Snatek Kenneth Daniela Har-

lam, herce v moovies a Phyllis
Mel Johnson, herecky, zrušen
byl ve stredu soudcem Adam-
sem.

Harlan svedcil, že v dobe
snatku, 9. listopadu 1932 byl
jestliže ne “plne opilým” aspon
silne podnapilým.

o

Soud odložen.
Ustanovený soud na stredu,

v nemž zodpovídati. se mel 18
letý Walter J. Hirt z usmrcení
161etého Williama K. Walter
31. cervence na rohu Washing-
ton a Chase ulic, byl odložen.

o
3.500 na silnicních prácech.

Dne 11. srpna dostoupil po-
cet zamestnaných osob na stav-
be silnic ve státu na 3.500. De-
vet desítin projektovaných pra-
cí jest v proudu. Náklad roz-
pocten na $6,930.000.

o
Den staré dítko odhozeno ve

tráve.
Den starý hošík oblecený je-

nom v hadry nalezen byl v pá-
tek odhozený ležící na pokraji
Loch Raven Drive, asi jednu
míli jižne od Harford road.

o

Kradl.
John Vohanka, jinak James

Kelly, zadržen byl v pátek pod
zárukou $2.500 na obžalobu,
že kradl v obchodu v 6200 bloc
ku Harford road.

Vohanka zatcen byl, když
chtel zastaviti kradené veci v
zastavárne na Caroline a Bal-
timore ulicích. Ukradl dále
Marii Marschall z 1800 blocku
E. Lombard ulice peneženku.
Dve jiné krádeže provedl v zá-
padní a severozápadní cásti
mesta.

o
Sedmnáct Cínanu zatceno.
V nedelním prepadu- domu

ve 200 blocku W. Mulberry uli-
ce zatceno bylo 17 Cínanu.
George Lee, majitel, byl obža-
lován z udržování herny v do-
me. Ostatní narceni byli z ne-
porádného chování.

o
Probuzeni.

James Butler a John Came-
ron, cernoši, vytrženi byli ná-
hle ze spánku ve svetnici 2. po-
schodí v 1100 blocku E. Fa-
yette ulice, když na ne spadl
strop. Pádem strop dotkl se
Butlera tak dukladne, že musel
v Mercy nemocnici zranený na-
praven býti.

o
Vezen usmrtil druha v káznici.

Cernoch Churchie Jones pro-
bodl v pondelí v noci spoluvez-
ne, 361etého Wattie Waltona.

o
Sládek v Kanade unesen.
John S. Sabath, bohatý slá-

dek v Londýne, v Kanade, jenž
po nejaký cas ošetrován byl lé-
kari, byl unešen v úterý a vý-
platné za vrácení jeho požado-
váno v obnosu $150.000. Na stí
hání únoscu policie v plné síle
obrácena byla ve stredu spolu
s povestnými královskými jezd-
ci.
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Výbuch na gasolínové stanici
na York road.

Ve sklepní místnosti gasolí-
nové stanice na York road si
Northway došlo v úterý odpo-
ledne ku výbuchu, jímž otrese-
ny byly domy celého okolí. Tri
muži výbuchem zdviženi byli
od podlahy a jedna žena,Leroy
Kiser v obchodu pres cestu, po-
ranena byla, jiná, Alphia Kries
strachem omdlela.

o
Pruvod a živý obraz 5. a 6.

ríjna.
Marylandské oslavy tristale-

tého založení státu ukonceny
budou fanfárami a živým obra-
zem 6. ríjna.

Ve stadiu oslavy konecné bu-
dou usporádány 5. a 6. ríjna,
pri nichž celý stát represento-
ván bude.

Název živého obrazu jest:
“Duše Marylandu”. Proveden
bude 2.500 osobami.

o

Charlie a Susie mrtví.
Dve opice, jež bavily v Druid

Hill parku své návštevníky,
jsou mrtvy.

Charlie podlehl dysenterii 1.
srpna a Susie šla za ním za dva
dny.

o

Tri cekají na smrt.
Ve zdejší káznici trí cernoši

cekají na popravu. Dny této
ustanoveny býti mají po návra-
tu governéra Ritchie. Na smrt
odsouzeni byli pro vraždu ma-
jitele ochutnavárny v Priests
Bridge, Johna T. Geary. Od-
souzenými ku smrti jsou: 301e-
tý Gordon Dent, 251etý James
A. Gross a 241etý Donald Par-
ker.

o

Automobily.
Ve srážce dvou automobilu

na Charles Street avenue, auto-
mobil rízený W. W. Lanaha-
nem prorazil ohradou a svalil
še do malého potucku. Vera
Strelska, sestra Vseloda Prote-
zenko, jenž rídil druhý auto-
mobil, utrpela otres mozku a
vnitrne zranena byla.

William H. Jones dán byl
do nemocnice s rozbitou lebkou
Nehoda potkala jej na Court u-
lici v Pikesville, kde automobil
s ním se prevrhl.

šestiletý Charles Herbert
Shaw prejet byl truckem v ne-
deli, když precházel Rolling
road u Windsor Milí road. Ho-
chu rozražena byla lebka. Zra-
není podlehl. Automobil rídil
421etý Elmer Dorman z Catons
ville Manor.

Ve srážce na Key High-
way a Light ulici poraneny by-
ly v nedeli tri osoby. Jeden au-
tomobil rídil dr. John Miller z
Washington a druhý James
Brasslin z Baltimore.

Edward Pasko, 42 roky
starý z c. 806 N. Lakewood a-
venue usmrcen byl v pondelí,
když precházel Fait avenue u
Glover ulice. Truck, jímž za-
sažen byl, rídil 171etý John
Walters.

Joseph Keltor, 20 roku
starý z Laurel, usmrcen byl v
pondelí na Washington Boule-
vard automobilem Mortona
Phelps. Oba jsou z Laurel.

l4leté Lene Chalk prera-
žena byla pravá ruka, otresen
mozek a potlucena na hlave
automobilem na Charles ulici u
21. ulice. Automobil rídil
Charles W. Berry.

Sedm osob poraneno bylo
ve stredu v automobilových ne-
hodách.

o

Pro jeden dolar.
Rvacka dvou clenu CCC z

Camp Holabird o $1 skoncila
odsouzením Johna Martina, 39
letého z New Yorku do polep-
šovny na šest mesícu. Porezal
soudruha, 381etého Jamese
Williams z Altoony, Pa. Wil-
liams, jak policií vyšetreno v
Essex, dal $1 Martinovi, aby za
tento neco potrebného koupil.
Když Martin vrátil se bez do-
laru a s prázdnými rukami, do-
šlo ku rvacce v lese, kde oba
pracovali.

o

Zemrel v parku.
Neznámý zemrel v pátek krát-
ce po 10. hodine v noci v blíz-
kosti budovy v Patterson par-
|ku.


