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Místní Zprávy.
Z krajanských kruhu.

—Do stavu manželského
vstoupí v sobotu o pul ctvrté
hodine odpoledne snoubenci:
p. Jan F. Žaloudek se slc. Ann
Harriet Hunt. Družickou bu-
de sestra nevesty slc. Charlotte
Hunt a mládencem p. Frank V.
Janoš. Oddáni budou v chrámu
Páne sv. Jana.

Ze svatební cesty a týden-
ního pobytu v Chicagu vrátili
se novomanželé: James Weber
a manželka Frances, rozená
Volopich.

Pan AI. Mašek, delegát
sjezdu v Chicagu zdraví perso-
nál “Telegrafu” a všechny cle-
ny c. A. S. v Baltimore. Píše:
“Je zde krásne a vše jde dobre.
Snad i my starí dockáme se lep-
sich casu.

Ze sjezdu J. c. D. pozdra-
vují milé prátely své Baltimor-
ské ppi: Josefa Hrabák, Marie
Primus a Marie Kraft.

Pan James F. Klecka, ge-
nerální reditel úveru firmy
Goldblatt Bros., v Chicagu, o-
dejel na prázdniny do Balti-
more. Ku pocte jeho usporá-
dána bude recepce Demokra-
tickým Klubem Mladíku 7.
wardy 5. zárí. Host, bratr vlád-
ního maršála Augusta Klecky,
bydleti bude v hotelu Rennert
po dobu svých prázdnin v Bal-
timore.

—Na Národním hrbitove
pohrbena byla v sobotu paní
Frances Zelenka, vdova, c. 805
N. Kenwood avenue, jež zesnu-
la ve stárí 91 roku 23. srpna.
Narozena byla v Cechách.
Pohreb vypravila firma Cvach
& Syn.

Jako vždy, každý rok 0-
sada sv. Václavská porádá det-
ský piknik po dva vecery, v
pondelí a úterý, 3. a 4. zárí.
Pravá ceská hudba Aloise No-
votnýho, který vždy má výbor-
nou hudbu, poteší prítomné no-
vými písnemi z Cech.

Sokolstvo pred America-
ny. V úterý vecer, dne 28. srp-
na vystoupilo clenstvo Tel. Jed.
Sokol v Curtis Bay pred verej-
nost pri oslave “Boost Brook-
lyn Week”. Družstvo Sokolic
pod vedením nácelnice sestry
Markové precvicilo cvicení s
tycema ze Sletu ve Filadelfii.
Tanecní družstvo pod vedením
br. Krejcíka zatancilo Besedu.
Obe císla byla prijata*s ohrom-
ným potleskem a pochvalou.

Na zdar! J. J. š.
Pravidelná cvicební cin-

nost Sokolské Jednoty Blesk
pocíná cvicením žáku. Cvicí se
v úterý a v pátek v 6 :30 hodin.
Cvicení žacek Jednoty Sokolic
v6. hodin vecer. Bližší infor-
mace podají: nácelník br. Jar-
ka Mareš, 1918 E. Eager ulice
a nácelnice sestra Eliška Vac-
ková, 4620 Frankfort avenue.

Na den 16. zárí Správní
výbor Sokolského tábora ‘Tyrš’
pripravuje veliký “Rytírský
Turnaj”. Program slavnosti
bude míti nejenom zábavný ale
i poucný cíl. Slavnost’ slibuje
býti novou atrakcí lákající zá-
stupy do tábora.

Minulou nedeli Sokol v
Curtis Bay usporádal velkole-
pou pout, která se vydarila po
stránce zábavy i financní nad
naše ocekávání. Touto cestou
Vám, bratrí a sestry, Vám prá-
telé Sokola, kteríkoliv jste pri-
ložili ruku, patrí srdecný dík.
Vám pí. Sengrová, maminko p.
lékárníka Sengra, srdecný dík
za ovcicku a beránka které jste
vy milá paní darovala, i Vám
sestry Sokolice patrí srdecný
dík za to že jste se pricinili o
zdar naší pouti.

Milí ctenári “Telegrafu”
musím s vámi sdeli, že minulé
úterý Sokolice v Curtis Bay se
úcastnily karneválu v soused-
ním Brooklyne. Páni porada-
telé Brooklynského karneválu
i všecko obecenstvo se dovede-
li, co je Sokol. Milý ctenári ne-
kolikrát jsem videl Sokolské
cvicení, ale po každé jest je
mám radeji, po každé jsou hez-
cí. Úterý vecer o desáté hodi-

ne v karnevalu nastupují Soko-
lice v Curtis Bay ku cvicení,
které porádali bratrí Slováci ve
meste Filadelfii dne 4. cerven-
ce. Nástup byl na puntík, dev-
cata jako kyticky. Vykracova-
ly svižne, lehce a jiste cvicení
bylo bezvadné. Jelikož jsem
prišel o pul hodiny dríve než
naše Sokolové a Sokolice na-
stoupili, mel jsem príležitost’
pozorovat americký tanec a tu
“jazz” hudbu slyšet. Priznám
se Vám milí ctenári abych to
byl mel poslouchat a hledet na
to ješte pul hodiny tak snad by
mne odtud byli vyhnali, neb již
jsem dostával bolení v žalud-
ku. Hudba tahá za vlasy, pri-
padá mi jako když rezník v
Cechách zabíjí kozu a má tupý
nuž. Napred jí to lehtá a po-
tom jí to bolí.

Pozoroval jsem nekolik páru
tancovat na jednom míste. Ská-
kali tak, že jsem myslil že z ne-
kterého toho devcete spadne o-
blek. Zavíral jsem pri tom o-
ci. Jak jsem okrál, když ozna-
muje rozhlašovac,že budou na-
stupovat Sokolice z Curtis Bay
ku cvicení a starší k národní
besede. Což ten pochod co
hrál dorost Sokola Blesk! Sly-
šel jsem od cizonárodovcu je-
nom chválu a ty kroje pri be-
sede dodaly puvabu. Sokolice
mely cisté bilé bluzicky a blu-
mers hezky vyžehlené. Vyhlí-
žely jste pekne devcata! A což
ti šohajové pri té besede! Tem
horely tváre. Já se nedivím
vždyt na ne hledelo tisíce dev-
cat.

Zdraví Vás všecky Sokol
v Curtis Bay.

o

Utoi|iil.
Deset roku starý Franklin

Fuka, c. 807 N. Castle ulice u-
tonul v pondelí odpoledne v o-
pušteném kamenném lomu v
Herring Run parku.

Spolu s osmiletým bratrem
svým, Howardem a nekolika ji-
nými hrál si v parku v blízkosti
lomu, když jeden z nich zahlé-
dl míc plovoucí na vode lomu
hlubokého 50 stop. Franklin
prelezl sedm stop vysokou o-
hradu a na pokraji vody posta-
vil se na prázdnou drevenou
bednu, chteje z ní dosáhnouti
míc. Noha uklouzla mu, spadl
do hloubky a v této utonul.

o

Influ^nca.
Z Hagerstown a západního

Marylandu influenca rozšírila
se i do Baltimore a jiných cástí
státu. Dr. Wartehn, místoko-
misar zdravotnictví, charakte-
risuje influencu jako “velice
nakažlivou”. Varuje pred sty-
kem s nakaženými a radí one-
mocnelým na lužku z této se
plne zotavovati.

o

Baltimore zachráneno.
Hrozní hríšníci zatcení v mi-

nulém týdnu, když šli na horu
a dolu ulicí pred budovou ko-
mise Baltimorské pomoci ve
300 blocku St. Paul ulice nesou
ce ruzné nápisy protestující
proti snížení pomoci potreb-
ným, propušteni byli velkopo-
rotou z obžaloby beztrestne v
pondelí. Zatcení hríšníci byli
cleny Lidové ligy Nezamestna-
ných. Opatrná policie Balti-
morská rozhodla, že nemají
“permit”, sebrala je a zavedla
na policejní stanici, kdež magi-
strát je podržel na obžalobu
nezákonitého neporádného jed
nání a rušení míru na verejné
silnici.

Obvinení hríšníci odvolali se
na velkoporotu. Mezi zatcený-
mi .

byla Adelaide Mitchell,
manželka dr. Broadus Mitchell
profesora Johns Hopinks uni-
versity a socialistického kandi-
dáta úradu governérského.

o

John Philip Hill se bojí, že bu-
de “Spojený Stát.”

Jestli 48 státu tvorících Spo-
jené Státy bude sníženo na pro
vincie “rízené prímo z Wash-
ingtonu”, rozhodnuto bude v
príštím 74. kongresu, rekl v
pondelí v Hagerstown John
Phillip Hill, republikánský kan
didát do úradu senátora.

Výsledkem otázky této bude
jak kandidát pronesl, “zdali
Spojené Státy, jež prosperova-
ly po dobu 140 roku za své
konstituce, mají ustoupiti a stá-
ti se jediným Spojeným Stá-
tem Ameriky.”

The oldest
Bohemian Newspaper

| published |
South of New York

S Best Advertising Medium $
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lo lehce, když otcuv automobil
se prevrátil na Forest Park a-
venue.

Koronerova porota zbavi-
la v pondelí viny Harry W. E-
veler, ridice trucku, který sou-
zen byl pro zavinení smrti ctyr
osob, které usmrceny byly když
jejich automobil se srazil s
truckem nedaleko Jacksonvilie
v pondelí. Usmrcení byli: Nor-
man Seitz, 191etý, ridic auto-
mobilu, 851etý Joseph Norris,
jeho syn, 441etý B. Milton Nor-
ris a 191etý Harris Tracey. Vši-
chni bydleli ve Whitehall, Md.
Samuel Barnhart z Dallastown,
Pa., jedoucí na trucku, pora-
nen byl.

Ctyri tyto smrti pridružily se
do rady jiných spáchaných ne-
opatrnými automobilisty v ne-
kolika posledních v Marylan-
du. Celkem do pondelí v noci
usmrceno bylo 14 osob. Ros-
toucí pocet nehod, zvlášte tech
které zraneny ridici, kterí z
míst nehod ujedou, primel se-

automobilového klubu
ku volání po prísnejších tres-
tech pro ty, kterí jiné vrhnou v
neštestí a sami ve své zbabelos-
ti ujedou.

Lucius rekl: “Nehody, ovšem
nejsou vždy zavineny automo-
bilisty. Chodec je vinnen také.
Ale já myslím, že tresty na ty,
kterí z místa nehody ujedou,
mají soudy zvýšeny býti.”

V Parkton pred domem
svých rodicu poranen byl uhel-
ným truckem hoch, John W.
Halí. Ridic trucku zastavil a
narídil veškeru možnou pomoc.
Hochu preraženo žebro.

V automobilové nehode v
úterý odpoledne nedaleko Wil-
liamsburg, Va., zabita byla
John Remington, manželka sy-
na presidenta Remington Put-
man Book spolecnosti. Pravé
prední kolo vrazilo do dolíku
vyplneného vodou, obrátilo se
a spadlo se silnice. Ridicem
byl Remington.

Remingtonové odejeli z Bal-
timore v pondelí, aby strávili
prázdniny ve Virginia Beach.
Usmrcená Remington byla 22
roky stará.

Carrie Casker, 651etá z
W. Lanvale ulice težce zranena
byla pri precházení Poplar
Grove ulice truckem, který v
úterý rídil Clarence R. Whitta-
cer. Starene byla rozražena
lebka ,poranena mícha a odre-
na.

Dorothy Stolte, 231etá ze
S. Culver ulice zlomena byla
evá ruka a odrena na obliceji

a tele automobilem Michaela
F. Higgins, když v úterý pri ná-
vratu z obchodu chtela prejiti
ulici ve 300 blocku W. Sarato-
ga.

šest osob poraneno bylo,
jeden težce ve srážce dvou au-
tomobilu na Marley Neck road
nedaleko Annapolis road. Wil-
iam Fishpaw, 231etý, rídící au-

tomobil jeden, težce zranen
byl. Druhý automobil rídil
Charles Anderson.

o-
Recníci pro “Den Práce”

zvoleni.
Joseph P. McCurdy, presi-

dent Baltimorského Sdružení
Práce a Ira M. Ornburn, presi-
dent doutníkárské unie, budou
recníky v Den Práce, v ponde-
lí, v Arion parku.

Program vedle recí vyplnen
bude hudbou, tancem a hrami
jak pro mládež tak dospelé.

o
Kontraktori pro opravy domu.

Vytvorení výboru, jehož pécí
býti má povzbuditi vypujcová-
ní si penez na opravy a zlepšo-
vání domu podle plánu Natio-
nal Housing spolecnosti, jest o-
cekáváno v Marylandu.

V Marylandu do pondelí po-
voleno bylo tímto vládním od-
borem 35 pujcek a to v okre-
sích 30 a v Baltimore pet od
$l5O do $1.500.

S podmínkami techto pujcek
nejsou ješte ani Jcontraktori ani
stavitelé ani majitelé domu po-
trebne informováni.

o
Bývalý policejní soudce vinen
\ z podvodu.

Bývalý výpomocný policejní
soudce, Joseph Lichtenberg,
jenž roku 1929 zatcen byl na
žalobu, že nesprávne obdržel
$7,500, zadržen byl ve stredu
v New Yorku, že tam vydal fa-
lešný check na $22.50.

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.

Zvýšení zdanovací base
možným.

Komise na výkonnost’ a hos-
podárství ve zpráve své mluyí o
možnosti zvýšení mestských
daní, nebude-li omezeno co nej
více mestské vydání.

Zpráva tato založena je na
faktu, že mezi 31. kvetnem a
31. cervencem nastal úbytek
mestských príjmu u prirovnání
s kolekcí minulého roku v téže
dobe. Ukázáno k tomu, že príj-
my letošního roku zahrnovaly
v sobe prebytek $1,000.000 z
minulého roku. Pozornost’ dá-
le obrácena k tomu, že na da-
ních a príjmech mesta v peti
prvních mesících letošního ro-
ku vybráno bylo $5,400.000.
Tento znamenitý výsledek
zmenšen bvl hned v cervenci o
$2,400.000’.

Zpráva praví, že nadeje pla-
ticu daní na budoucí rok ne-
jsou zrovna nej lepší a rozhod-
ne ne lepší nežli byli pred dve-
ma mesíci.

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.

Delostrelci prispejí ku uvítání
governéra.

Tento ctvrtek vrací se do
Baltimore governér Ritchie zé
svých šestitýdenních prázdnin
strávených v Evrope. Pri se-
stoupení governéra z vlaku od-
díl 110. delostreleckého oddílu
vypálí 19 ran, ve vzduchu poc-
nou praskati bomby. Místo pri-
praveno jest pro zástupy 25.-
000 osob. Paráda pujde po
Mount Royal avenue a Charles
ulici ku hotelu Belvedere. Hla-
vní vítací rec pronese mayor
Jackson, jinou generál Paul B.
Malone. Biskup protestantské
episkopální církve,Helfenstein,
rektor katolické kathedrály,
Msgr. Quinn a rabín Roseman
pronesou kratší reci.

Plne osvežen governér Rit-
chie, jak sám sebe lící “nový
muž”, zavítal do Richmondu,
Va., ve stredu, kde byl hostem
svého strýce a tety, Henry J.
Cabell. Z lodi City of Balti-
more sestoupil v Norfolku. Na
pieru uvítán byl. Governér Vir-
ginie zaslal ku uvítání svuj ú-
rední štáb. V Richmondu nav-
štívil governéra, Peery, v jeho
úrední residenci.

Governér o politice nemluvil
preje sobe casu, aby s touto pl-
ne seznámiti se mohl.

o

Dvaceti mesícní dítko dosti ve-
liké pro odev ctyrletého dítka.

Lékari v Johns Hopkins ne-
mocnici studují záhadu, proc
20 mesícní dítko sem privezené
z Athén z Recka je dost veliké
pro odev ctyri roky starého
dítka. Dítko jest James Ed-
ward Cockerham, rodicu dríve
bydlících v Raleigh, v Severní
Karolíne, nyní žijících v Athé-
nách v Recku, kde otec dítka
je zástupcem R. J. Reynolds ta-
bákové firmy.

Jimmy váží 42 liber a dle to-
ho jesttaké veliké. Jeho vzrust
a váha brání mu v chuzi tak že
matka jeho nese jej v nárucí,
když spolu vyjdou.

Po konsultaci s doktory: Ed-
wardem Novákem a Lawson
Wilkins z Harriet Lané kliniky,
matka rekl:

“Lékari spolu s drem. Fran-
kem Ford pripravují zkoušku,
zvlášte žláz aby zjistili žlázo-
vitý systém, jak dalece jím za-
vinen neobycejný vzrust Jim-
my. Baby bylo asi rok staré,
když pozorovala jsem urychle-
ný vzrust dítka. Vše co jí me-
ní se v tuk. Lékari ješte nevy-
šetrili, které žlázy, jestli nekte-
ré, jsou prícinou.”

o

O 199 prípadu zmenšen se-
znam podporovaných.

Ze seznamu osob podporova-
ných komisí Baltimorské pomo-
ci škrtnuto bylo 199 jmén. Po-
povr od února vydání týdenní
kleslo v posledním týdnu pod
$200.000. Koncem týdne na
seznamech bylo 27.363 prípa-
du s vydáním $197,806.48.
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Šestnáct operací nepomohlo
dítku.

Dorothy Cerník, lOletá, jež
podrobiti se musela šestnácti o-
peracím a trinácti prevodum
krve v marném boji proti náka-
ze, pohrbena byla na Baltimore
hrbitove ve stredu.

Dorothy byla dcerou policis-
ty George Cerník, cís. 718 N.
Linwood avenue. V nemocni-
ci byla od cerviia.

o
Generál Butler bude recníkem.

Geherál Smedley D. Butler,
mayor F. J. Bright z Richmon-
du a Harold Hoffman, republi-
kánský kandidát governérské-
ho úradu v New Jersey, budou
hlavními recníky na konvenci
29. divise “Blue and Gray”, jež
odbývána bude v Baltimore od
1. do 3. zárí.

Zahajovací reci pronešeny
budou governérem Ritchie a
mayorem Jacksonem. Pozvání
rozesláno bylo 15.000 clenu 29.
divise ku zúcastnení se v uni-
formách.

o
64 kandidátu vzdává se pri-

márního boje.
Bud že vidí že nemají vyhlíd-

ky na zvolení v primárkách a-
nebo následkem politikárských
machinací, v pondelí 64 kandi-
dátu odstoupilo. V závodech
o zvolení zustává jich zde 447.

o

Poštovní klerk zatcen pro
krádež.

Vinen, že okradl vládu o
$882.76, Herbert C. Bagley, po
štovní klerk na hlavní pošte,
zadržen byl v úterý když ne-
mohl sehnati záruku $1.500.

Bagley zatcen byl na zatý-
kac vydaný vládním advoká-
tem po vyšetrování provede-
ném E. L. Hoddinott, poštov-
ním inspektorem. Bagley do-
znal zproneveru udav, že pení-
ze potreboval na placení dluhu
a na konské dostihy. Stár je
38 roku. Klerkem v parcel-
post sekci byl od roku 1932. V
poštovní službe byl od roku
1920. Pocátkem mesíce pred
objevením schodku Hoddinott
rekl klerku, že chce prohléd-
nouti pokladnu a v ní chované
známky. Bagley omluvil se, že
klíc doma zapomnel a pak po-
žádal svého predstaveného o
hlavní klíc vysvetliv predstave-
nému, že inspektor chce pro-
hlédnouti pokladnu s kolky a
hotové peníze.

Když dostal hlavní klíc, Bag-
ley otevrel pokladnu jiného
klerka a rekl to že je jeho. Vše
v pokladne bylo v porádku a
Hoddinott odešel.

Druhý den Bagley do úra-
dovny neprišel. Pocala pro-
hlídka a krádeže klerkovy od-
kryty.

o
Zboží za $5.000 v moci policie.

Pod svojí stráží má policie
ve skladišti ve 100 blocku Hop-
kins Place ruzných obchodních
predmetu v cene $5.000 od pon
delí v poledne, když Baltimor-
ská a Filadelfická policie pre-
padla skladište toto a zatkla
401etého Herberta Cohan z Fi-
ladelfie.

Cohan po zatcení udávaly že
zboží to sestávající hlavne z
doutníku, cigaret a automobi-
lových potreb skoupil.

Policie udává, že prepad pro-
veden byl nekolik hodin pred
tím nežli Cohan prodati mohl
zboží toto, jež ukradeno bylo z
nákladních vagonu Pennsylván
ské dráhy a z trucku. Mnoho
z neho ukradeno bylo z trucku
nedaleko Westport, Mass., a
posláno do Baltimore.

o

Po strome prchli pred ohnem.
Z druhého poschodí horícího

domu v Dundalk zachránili se
v pondelí Charles Getz a Marie
Wetherington. Byli probuzeni,
casne z rána Marií Harris, je-
jich tetou, jež ucítila kour v je-
jí ložnici. Všichni tri utekli na
strechu, odkud dva prve jme-
noní slezli po strome zatím co
Harrisová zustala na streše, z
níž zachránena byla hasici.

o
Utonuli.

Dva cernoši utonuli v sobotu
odpoledne. 161etý Rob. Thomp-
son spadl s pieru Western Ma-
-ryland dráhy. Nezjištený cer-
noch, asi 401etý, utonul, když
spadl u Long Dock do vody pa-
trne ve spánku.

Automobily.
Na Defense silnici u Glen-

dale zabita byla Margaret J.
Callanan, 521etá z Roguel
Heights. Vracela se z Wash-
ingtonu s prítelkyní, když au-
tomobil jí rízený sjel se silnice
do stromu.

—3 Frank Owens, 601etý,
zemrel v nemocnici nekolik ho-
din po zranení neznámým au-
tomobilem na Frederick road u
Catonsville.

72letá Harriet Mack po-
dlehla v patnácti minutách zra-
není, jež utrpela, když automo-
bilem sražena byla na Frede-
rick avenue. Automobil rídila
Mary H. Donohue, jenž smrtel-
ne zranenou dovezla do nemo-
cnice.

Edward Garvin z Tilgh-
man zabit byl u Queenstown v
automobilové srážce.

Jose Moore z Trappe za-
bit byl v Easton truckem na
tamním moste.

Težce zranen byl Harry
Levering, 251etý z 1900 blocku
N. Bond ulice, když spadl s mo-
torcyklu na Franklintown a
Sewer silnicích.

V Essex zabita byla v so-
botu llletá Hildegarde Weh-
ner automobilem, který z místa
neštestí ujel. Za nekolik hodin
pozdeji zatcen byl William S.
Smith z Frederick avenue a Vi-
ola Oburg z Northeast Creek.

Dítko po zranení vzato bylo
do mestských nemocnic ze
strouhy, kam automobilem od-
hozeno bylo. Muž i žena zat-
ceni byli na Northeast Creek.

Automobilem, který ujel,
zranen byl na Remington ave-
nue 431etý Maurice Pryer z Lu-
therville. Hozen byl automo-
bilem ku stromu.

Juliu Zukowski, 541etému
z Bank ulice, preražena byla
pravá noha, když šel pres Or-
leans ulici na Lakewood ave.

Clement Engel,6oletý, vr-
žen byl v bezvedomí po uhoze-
ní automobilem v Highland-
town.
-Tri muži usmrceni byli ve

dvou automobilových neho-
dách u Grantsville, v Garrett
okresu. Edward Durst a Clyde
Fallinger jeli na farmu, kde
zamestnáni byli kácením dríví
když v mlze srazili se s truc-
kem.

Gobson Percy, 371etý, z Cum
berland zabit byl, když auto-
mobil se s ním trikráte prekotil.

Všechny nehody tyto staly se
v Marylandu a hlavne v Balti-
more v pátek a v sobotu.

Dve nemluvnátka a dítko
unikly smrti, když v nedeli au-
tomobily ve dvou nehodách se
prevrátily. V tretí automobi-
lové nehode u Sparrow Point
Andrew Carman, 241etý, utr-
pel preražení nohy a roztríšte-
ní lebky, když prejet byl nezná
mým automobilem a odhozen
jím do príkopu, kde nalezen
byl ležící v bezvedomí.

Policista stojící v blízkosti,
Joseph Leland,zahlédl nehodu.
Vzal ihned do své moci automo
bil Williama T. Hudenta a pu-
stil se s ním na stíhání. Mezi-
tím nekdo telefonoval hasicské
mu odboru ve Sparrows Point
poslati ambulanci pro Carma-
na. Ambulance vyjela. Hasic,
John Vaughn, jemuž ambulan-
ce ujela, rozbehl se za ní, aby
do ní vskocil. Ve chvíli té Hu-
dant s automobilem hnal se ko-
lem hasicské stanice. Policista
Leland stojící na stupátku au-
tomobilu zahlédl Vaughana.
Aby tento automobilem prejel
nebyl, nahnul se, aby Vaugha-
n aodstrcil. Oba, pak jak poli-
cista tak i hasic, byli hozeni na
silnici. Vaughan byl zranen,
Leland zustal nezranen.

Jiný policista zvedev císlo li-
cense automobilu, jímž Carman
zranen byl, v Edgemere vbrz-
ku zatkl Andersona C. Wood,
381etého.

20 mesícu staré dítko a 51etá
dívka vyletely z automobilu
hlavou ku predu z prekocené-
ho automobilu na 32. ulici pri
vchodu do Clifton parku z Har-
ford road. Ze ctyr osob v au-
tomobilu jedoucích, jenom dva
byli poraneni. Automobil sra-
zil se s jiným. Zranení obou je
jenom lehké: Frederick F. Fort
ze Sparrows Point poranena
byla na zadní cásti tela a Fred
Buckner zranena byla na cele.

Sedmnáct mesícu staré dít-
ko, Jerry Šindler, poraneno by-


