
Více Svetové Povesti než všecky ostatní
Gasoliny dohromady II j

Závodníci s chloubou, štestím a zkoumá- I I
ním gasolinu proti jiným druhum gasolinu f
dávají prednost RICHFIELD. Výsledek
jest: 10 z posledních 12ti Indianapolis.
Rychlost’ v závodení; 42 vítezne v 55 JMg IBSJI
duležitejší A. A. A. od doby 1. Ledna gjjg , mší ME*1932, 9 z 10ti v závodení. Americký gM/ Mg jmi
dirt-track rekord. Následujte výber fgbf fÉiíEjh

ten nejlepší v zápase! Nestojí více!

RICnFIELDM^Hp.# j
Go/vM íi

k sv. Birmování a Vánocum i
Prijdte si vybrati nyní!

Ú 1
jy Diamantové ELGIN §

|| PRSTENY HODINKY

M HODINKY PRSTENY ||

I
Dámské pRQ DÍVKY ..

. $7.50 pro hochy
* PRSTENY PRO HOCHY . . $8.50 $2.50 |§

od $1.50 zarucené. §§
* ONYX m

I Stríbrný B. J. ŠVEJDA monogramem ||
\ Nahrde,ník

Klenotník od $4.50 |
| VÍC*" 2340 E. Monument St.

* i
* TOILETNf SOUBORY $8.50 výše §§
í PARKER, WATERMAN A EVERSHARP PERA A M

TUŽKY. ELEKTRICKÉ HODINY. H
hotové nebo na splátky. Vždy nejnižší ceny^^g

j WILCOX 6c ZIEGLER, lne. |
| ANTHRACITE UHLÍ BITUMINOUS |

Jediný dodávatel ve meste BALTIMORE tak zvaného 5
AMBRICOAL of Lykens Valley. J
Zásobte svojí spotrebu uhlí pro zimu ?

2 Telefon, Wolfe 1671 , a
” Wolfe 1672

Hlavni úradovna:
” Wolfe 1673 MONUMENT A GAY STS. 8

§ ” Wolfe 1674 BALTIMORE, MD. §

IHARRY C. WINKELMAN, JEDNATEL |
2910 McELDERRY STREET Tel. Broadway 1358-J. 8

o a
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Pohodlí Úslužnost Dobrá Strava
a rychlá cesta pod americkou vlajkou do CESKOSLOVENSKA

PRES HAVRE a HAMBURG neb CHERBOURG a BREMEN

íám S 1
úplného MANHATTAN .... 30.* list.; 28. pros.

potešení z ce- Nejrychlejší kabinový parník sveta a nej-
sty “americ- novejší americká lod.
ký™, Z P. U?°- LEVIATHAN 15.* pros.; 11. ledna

tomu dávají Nejvetší americky parník

vž dy prednost PRESIDENT ROOSEVELT 7.* pros..4 led.
Obratte se

na svého jed- PRESIDENT HARDING 21. pros.; 18. led.
natele v míste
nebo na * Zvlášte rízené Vánocní Výpravy

IJNITBD STATES LINES
ROOSEVELT STEAMSHIP CO., Inc. General Agents

340 N. CHARLES STREET BALTIMORE, MD.

IDo CESKOSLOVENSKA
pres Brémy

nejrychleji plujícími
parníky

I BREMEN
I EUROPA

Zvláštní rychlík ceká u lo-
di v Bremerhaven a jedete

prímo do Prahy bez
presedání.

O informace obratte se na
kteréhokoliv místního zá-

stupce neb na
Charles & Redwood Sts.,

Baltimore
1 NORTH GERMAN

Dr. CARR E. BOWMAR
zubní lékar ranhojic

2129 E. Monument St.

Tel. Wolfe 8077

Ford z Irska do Anglie.
Z Cork, Irsko, továrna For-

dovy automobilní spolecnosti
bude prestehována do Anglie.
Bylo v ní zamestnáno 2000 del-

> níku.

Telefon, Wolfe 4016

August Pasek
Pohrobník a Balsamovac

2406 ASHLAND AVENUE

Otevreno ve dne i v noci.

“STEEL KING” GARAGES

Zarucené že se neprohnou.
Rámy a rohy jsou 2x2 palcech
veskrz ocelové. Postavím ja-
kékoliv velikosti. Cena dle do-
hodnutí. Splátka $6 mesícne.

Zhotovuje

P. J. G R O V E

1612 N. Wolfe Street
Telefon, Wolfe 4943

“TELEGRAF”, BALTIMORE, MD., NOVEMBER 25. 1932

Krajanské z ruzných stran.

Na križovatce železnicní
trati a ulice v severní cásti me-
sta Temple, Texas, o život pri-
šel 211etý Eduard Hejl. Jeho
bratr Adolf Hejl a prítel Frank
Koctar byli težce zraneni. Po-
dle všeho nevideli prijíždející
vlak, když jeli v automobilu.

V Meadowlands, Minn.,
prišel na farmu krajana Jose-
fa Skrípského 181etý mladík,
Tony Gažo, a nabídl se, že biu
de pomáhati v hospodárství
pres zimu. Ponevadž byl otr-
haný, dal mu Skripský prádlo
i overalls a ješte mu vlasy ostrí
hal. V nedeli mladík po obede
odešel do lesa se slovy, že se
za chvíli vrátí. Když se do ve-
cera nevrátil, zpozorovalo se,
že odcizil stríbrné hodinky se
zlatým retízkem, revolver s
tremi náboji, dva prsteny, ná-
hrdelník a novou cepici, vše v
cene $l2O.

Katerina Placková, 601e-
tá manželka Franka Placka,
groceristy na odpocinku, East
St. Louis, byla zabita truckem.
Ridic Edward E. Resinger u-
dal,že stála blíže kolejnice, až
jeho kára se ocitla jen asi 30
stop od ní, a že pak se vrhla
pred vuz na kolena a padla na
ruce.

Mildred Vanecková, 21
létá klerkyne v iedné právnic-
ké kancelári v Council Bluffs,
lowa, byla pri minulých všeo-
becných volbách zvolena do ú-
radu smírcího soudce, aniž ve-
dela, že je kandidátkou. V
townšipu Garner, okr. Potta-
watamie 3 volici vepsali její
jméno do hlasovacích lístku,
což postacilo to k jejímu zvo-
lení.

V St. Paul, Minn., 13 ro-
ku starý Robert Dejdara byl
usmrcen okamžite, když na ne-
ho spadl kámen tri stopy širo-
ký a šest stop dlouhý ve vyko-
pávce za nemocnicí Anckner.

Bratranec jeho, Raymond
Hrachovina, byl zasypán jen
cástecne. Má rozštípenou kost
v pravé noze.

V budove Sokola Slávské-
ho v Ciceru se konala tretí a po
slední konference 25-clenjiého
výboru na spojení peti ceskoslo
venských bratrských jednot.
Jsou to jednota Ceskosloven-
ských Podporujících Spolku
(cjS.P.S.), jednota Táboritu
(J.T.), ceskoslovenská Bratr-
ská Podporující jednota (C.S.
8.P.J.), ceskoslovenská jedno-
ta (C.S.J.) a jednota Ceskoa-
merických Lesníku a Lesnic
(C.A.L. a L.), kteráž telesa
mají asi 24.000 clenu a fondu
asi za $2,000.000.

V Detroit, Mích., Fred
Plichta, vysloužilec ze svetové
války, v níž byl omámen ply-
nem, prišel na originelní zpu-
sob, jak v dnešní težké dobe
vydelati na živobytí pro man-
želku a šest dítek. Ze starých
telefonních sloupu vyrezává
drevené kachnicky, kterých
lovci kachen užívají za vabid-
lo. Denne pracuje 10 až 12
hodin. Své výrobky prodává
místním obchodníkum anebo
je vymenuje za jiné veci, které
jeho rodina potrebuje.

Ve Wilkes-Barre, Pa., 26
letý slovenský krajan Josef E.
Hudák ze Stockton, jemuž se
dostalo prezdívky “King” Hu-
dák, ceká na den popravy, a-
by svým životem odpykal suro-
vou vraždu.

Hudák má skonciti v elektric
kém kresle v trestnici Rock-
view v týdnu pocínajícím 12.
prosince t. r., jak rozhodl penn
sylvanský guvernér Pinchot. K
smrti byl odsouzen když byl u-
znán vinným z vraždy prvního
stupne. Hudák se také k vine
priznal, ale omlouval se tím, že
nevedel, co delá.

Obetí Hudákovou stal se 26
letý Stanley E. Yurišin, farmár
a horník v townšipu Butler. K
tomu 16. kvetna t. r. prijel Hu-
dák se svým kamarádem, 221e-
tým Štefanem Barronem, rov-
než ze Stocktonu u Hazletonu.
Oba jeli v ukradeném autu a
byla noc, když prijeli k Yuri-
šinovu obydlí, jež stojí blíže
cesty z Wilkes-Barre do Ha-
zletonu. Vyvolali Yurišina z
domu a zavedli ho k jejich au-
tu, do nehož potrebovali gaso-
lin. Došlo k hádce, pri níž Hu-
dák zastrelil Yurišina z revol-
veru, pak jeho mrtvolu zatáhl
do lesa, polil gasolinem a zapá-
lil. Po této vražde sebrali Yu-
rišinuv automobil a v tom uje-
li. Když jim však došel gaso-
lin i v tomto autu, nechali je
státi a pustili se dále k Hazle-
tonu pešky. Mezitím však by-
la už vražda objevena, policie
zalarmována a oni byli brzy
chyceni.

Antonín Švec, 551etý, v
Chicagu se napil v zoufalém ú-
myslu kyseliny karbolové. Stav
jeho je povážlivý.

Pekar Frant. Kotula sve-
dl revolverovou potycku s ban-
ditou, který prepadl jeho man-
želku v obchode. V kráme me-
škala Marie Kotulova sama,
když vešel do obchodu. Namí-
ril na ni revolver. Bandita z
regustru vybral $5. V tom ze
zadní místnosti za krámem Ko-
tula ozbrojený revolverem pri-
kradl se k nic netušícímu lupi-
ci, pritiskl mu zbran k telu s
vyzváním, aby zvedl ruce do
výše.

Bandita zacal po nem stríle-
ti. Vypáliv po nem pet ran, a-
niž jej zasáhl. Dal se na útek.
Kotula po nem strelil. Chybil
také. Bandita zmizel.

29letý Charles Price z
Waukegan, který unesl 191e-
tou Helenu Potocníkovou z Pl-
zne, Chicago, svoji bývalou že-
nu, byl dopaden ve Valparaiso,
Ind. Když Potocníková šla po
Cullerton ulici byla u Paulina
ulice uchopena Pricem, a hoze-
na do ukradeného automobilu.

V Union City, N. J., v ku-
chyni svého bytu byl nalezen
zadušený svítiplynem 481etý
krajan Jaroslav Novák. Byl
dríve zamestnán jako hlouslis-
ta u Filharmonického orches-
tru v New Yorku. Proc si No-
vák zoufal, nemohlo býti zjiš-
teno.

V Clevelandu Václav Ti-
chý, 67 roku starý, byl zabit
neštastnou náhodou na Ackley
ave. na trati Wheeling & Lake
Erie dráhy. Podle policejní
zprávy díval se do železnicní-
ho vagonu, nevšimnuv si, že ke
káre couvá velký truck. Byl
k trucku obrácen zády. Tento
s nákladem papíru prirazil jej
k vagonu a na míste ho usmrtil.

V Clevelandu policista,
Viktor Tindera, byl zbaven ve-
škeré zodpovednosti za smrt
lupice, jehož zastrelil. Byl prá-
ve v obcanském odevu mimo
službu a übíral se s manželkou
po Ontario ave., když zaslechl
pokrik obchodníka Josefa Plot
nartze, že byl oloupen. Tinde-
ra se rozhlédl a videl zlodeje
utíkati se zimníkem. Varoval
jej, aby se zastavil, jinak že po
nem strelí, ale zlodej neuposle-
chl. Tindera vystrelil a jedi-
nou ranou zlodeje zabil.

V Higganum, Conn., kra-
jan Jirí P. Helenek nalézá se
ve vážném opletání pro auto-
mobilové neštestí, které se udá-
lo minulého týdne a iehož obe-
tí se stal 721etý krajan Josef
Masnic, jenž bydlil na Killing-
worth road. Helenek byl pred-
volán na policii na technické
obvinení ze zlocinu zabití. Po
složení SI,OOO záruky byl pro-
pušten na svobodu.

K neštestí došlo blíže obydlí
krajana Masnice, když se ten-
to übíral vecer po silnici. O-
sudné auto rídil Helenek. S
ním jel jeho prítel, 191etý kra-
jan Josef Mužík. Masnic byl
autem sražen. Helenek hned
auto zastavil a za pomoci Mu-
žíkovy naložil starce do svého
auta a dopravili jej do nemoc-
nice Middlesex.

V nemocnici shledali, že
Masnic má preraženou nohu a
krome toho že utrpel ješte dal-
ší zranení jakož i otres nervu.
Na to v sobotu skonal. Jeho
zranení bylo tak težké, že lé-
kari nemohli jej zachrániti.
Trestní oznámení na Helenka
podal koroner po prohlídce
mrtvoly.

Krajan Jirí Koutný, usa-
zený na farme nedaleko Dy-
sart, lowa, je v poslední dobe
stíhán jedním neštestím za dru
hým. Koutný mel 136 prasat.
Cekal s nimi na konec listopa-
du, že je pak prodá. Myslil si,
že potom budou lepší casy. A-
le jeho výpocty mu zkazila cho
lera. Prasata byla zachvácena
cholerou a ackoli hned, jakmi-
le onemocnení zpozoroval, ne-
byl a pomoc nic platná.

Dnes už má ze svých prasat
jenom 33. Ze 136 mu už 103
zdechly. A ješte není jist, že z
tech pro neho nejaké zachrání.
Je to pro neho težká rána zej-
ména proto, že již v loni prišel
o celou úrodu, nedostal z pole
ani za svou práci.

Na tom však nemelo býti je-
šte dosti. Aby byl ješte více
postižen, prišel o nejlepšího ko
ne. Aby pak míra neštestí by-
la dovršena, navštívili ho ješte
zlodeji a ti mu ukradli pres sto
slepic, nekteré staré a nekteré
mladé.

Petr Šíma, rezník v Chi-
cagu se má zodpovídati z otec-
tví. Krome toho nan otec ne-
zletilého devcete podal ješte
civilní žalobu na $25.000 pro
svedení dcery. Jest ženatým
mužem a otcem dvou dítek. Ja-
ko žalobkyne v trestním prípa-
du proti nemu vystupuje Jirina 1
Hrušková. Chodila prý do Ší-
mová obchodu nakupovat a tak
mezi nimi vznikla známost. Ší-
ma s ní podnikal vyjíždky. Do-
stavily se následky.

Farmár Eduard Keprta,
usazený nedaleko Cuba, Kans.,
prodal v minulých dnech svou
rucnici, která byla již 200 roku
stará. Tato rucnice byla do
Spoj. Státech privezena z Cech
kde puvodne patrila nekolika
hajným.

John Mikula, 48 roku sta-
rý, zemrel v South Milwaukee
nemocnici následkem zranení,
které utrpel, když byl sražen k
zemi nákladním automobilem,
který byl rízen Steve Kubicou
z Racine. Kubica byl propuš-
ten na svobodu.

o
Bohatá úroda ve Wisconsinu.

Stát Wisconsin teší se letos
z dobré úrody témer všeho.
Nejvíce se urodilo kukurice a
pak jablek. Letošní úroda ku-
kurice se odhaduje na 81,585,-
000 bušlu, cili o 40 procent ví-
ce nežli v loni.
I Úroda jablek odhaduje se na
1,914,000 bušlu. Také úroda
amerických brusinek, cranber-
ries, byla letos neobycejne bo-
hatá; sklidilo se jich 75,000
sudu, o dve tretiny více nežli
v loni.

Proti tomu urodilo se letos
ve Wisconsinu méne bramboru
a to asi o devet procent.

o
Z rozvodu.

V Oaklandu v Kalifornii po-
dal jistý manžel jménem Mi-
chael Connolly žalobu o roz-
vod s oduvodnením “nepreko-
natelného odporu ve smyslu
gastronomickém”. Soudce, kte-
rý prípad tento projednával,
hledal pro tento náznak kon-
krétního vyjádrení. Tázal se
tedy žalobce, zda jeho oduvod-
není má naznaciti, že jeho že-
na vubec nerozumí varení.

Jistý Franklin z Manas-
quanu ve státe New Jersey mel
za manželku cíšnici, která váží
175 liber, zatím co on váží pou-
ze 115 liber. Silnejší “slabší
polovicka” bila svého manžel-
ského druha, který tyto výpras
ky prijímal tak dlouho, až se
jednoho dne rozhodl predstou-
piti pred soud. Prípad byl
znacne zajímavý a ješte zají-
mavejší bylo jeho zakoncení.
Když soudce vynesl rozsudek,
otázala se rozvedená manžel-
ka s roztrpcením: “A na kom
si mám nyní vyliti svou zlost?”

V manželské dvojici ve
Springfield, Missouri, byl na-
proti tomu opet manžel zažalo-
ván pro surové nakládání s
manželkou a zasadiv jí jednou
silnou ránu do obliceje, vzpí-
ral se tomu, aby byl zavolán
lékar. Manžel totiž vyrazil své
manželce sanici, takže nemo-
hla zavríti ústa. Když manžel-
ka naríkala bolestí, uderil jí
manžel znovu pod bradu, tak-
že sanice vrátila se do puvodní
polohy. “Co jsem zavinil”,
hájil se manžel pred soudem,
“sám jsem také napravil.”
Soud prirozene uznal duvody k
rozvodu a prohlásil manželství
za rozloucené.

Roy Swanson z Chicaga
byl rozloucen se svou manžel-
kou pro svoji nesnesitelnou po-
vahu. Byl odsouzen platiti jí
alimenty. Když byl žalován
pro neplnení této povinnosti, o-
mlouval se tím, že obchody
jdou špatne, na konec však pro
jevil mínení, že je ješte jiná
možnost vyrovnání: Má prý to-
tiž na hrbitove hrobku, kterou
by manželce postoupil jako ná-
hradu. “Jsem s tímto návrhem
srozumena”, pravila paní, “s
podmínkou, že muj bývalý
manžel se dá pochovati první.”

o
Sláma do mozku okem usmrti-

la dítko.
V Belleville, 111., pád do str-

nište, pri cemž tvrdá sláma
pronikla okem do mozku 31eté-
ho Dále Friemana, usmrtila to-
hoto. Hoch se shýbal pro me-
loun a upadl.

o
Do roztrhání.

V New Bedford, Mass., Chas.
Ashley, 761etý, mayor po 26
termínu, se rozplakal, když 60
celných obcanu jej žádalo, a-
by svuj úrad podržel ješte na-
dále.

o

Silná zácpa.
“Po nekolik mesícu trpela

jsem silnou zácpou,” píše pí.
E. Moeller z Chauvin, Alta.
“Nekdy se moje vnitrnosti ne-
pohnuly pet dní; casto jsem
mela záchvaty zvracení. Když
mi jiné léky nepomohly, pravi-
delné užívání J)ra. Petra Ho-
boko mi pomohlo znovu nabý-
ti zdraví.” Tento vyhlášený
bylinný lék povzbuzuje vyme-
šovací cinnost; zlepšuje zaží-
vání a reguluje vnitrností. Jest
dodáván pouze místními agen-
ty, ustanovenými Dr. Peter
Fahrney & Sons Co., Chicago,
111. advt.

Sladové mléko zdravou
potravou.

Píše
Shirley W. Wynne, M. D.,

Dr. P. H. , komisar zdravotnic-
tví mesta New Yorku.

Lehce stravitelná a energii
vyvíjející potrava je vždy
správná. Takovouto potravi-
nou je sladové mléko (malted
milk), vyrábené s plnotucného
mléka, z rozemletých krup, ze
sladu a pšenicné mouky. Sla-
dové mléko obsahuje asi sedm
a pul procenta máselného tuku
aje výbornou potravou pro
mladé i staré.

Sladové mléko, které bylo
puvodne nápojem výhradne
pro deti, stalo se v posledním
desítiletí oblíbeným nápojem i
dospelých. Najdeme ho témer
v každé domácnosti, cukrárne
a jídelne. Jestli jste ho až do-
sud prehlíželi, prestante tak ci-
niti a zacnete ho piti ješte dnes

Sladové mléko je pomerne
velmi levné, takže se ho nikdo
nemusí zríkati pro jeho cenu.
Jeho výživná hodnota je tako-
vá, že zasluhuje jedno z pred-
ních míst ve spíši. Složení sla-
dového mléka je následující:
tuk 9.2 proc., bílkoviny 15.5
proc., cukr mlécný a sladový
49.1 proc., dextrin 20.2 proc.,
popel 3.8 proc. a voda 2.2 proc.
Z tohoto je vidno, že tento na-
žloutlý prášek je sám o sobe
bohatý na uhlohydráty, tuk,
bílkoviny a minerální soli. Pri-
dáme-li k nemu mléka, zvýší se
ješte obsah všech techto cen-
ných jeho soucástí, jakož i ob-
sah vitaminu.

Jenom málo jiných poživatin
muže se honositi tak vysokou
kalorickou hodnotou jako sla-
dové mléko, jehož jedna unce
obsahuje prumerne 123 kalo-
rií. Ve sklenici mléka, v nemž
bylo rozpušteno nekolik kávo-
vých lžicek sladového mléka a
jedna lžicka cukru, je obsaže-
na témer jedna desetina kalo-
rií, cili tepelných jednotek, lid-
skému systému potrebných ve
ctyriadvaceti hodinách. Pri-
dáte-li do tohoto nápoje ješte
vejce nebo zmrzlinu, vyrovná
se výživnost jediné sklenice to-
hoto nápoje výživnosti americ-
kého “lunch-e”. Neodporucu-
jeme-li tento nápoj bezrozdíl-
ne všem lidem, je to proto, že
žaludek nekterých lidí ho do-
bre nesnáší.

Oblíbené “sladové” mléko s
cokoládovou príchutí není tak
bohaté tukem a bílkovinami,
jako sladové mléko obycejné,
má však vetší obsah uhlohydrá
tu. Pripravíte-li však nápoj
takovým zpusobem, jak ho pra
videlne pripravují v cukrár-
nách, totiž pridáte-li k nápoji
je sladového mléka trochu co-

I koládového syrupu, pak se v
I nem obsah tuku a bílkovin ne-
jen nesníží, ale práve naopak
prídavkem cokolády ješte zvý-
ší.

Obycejné sladové mléko ne-
bo sladové mléko s cokoládo-
vou príchutí umožnuje nám za
meniti mléko za nápoje z tech-
to prípravku. Každý clovek
má piti denne alespon kvart
mléka. Pro lidi, kterým se
mléko po case znechutí, jsou
dríve zmínené prípravky pra-
vým požehnáním, protože mo-
hou jimi zakrýti pravou chut
mléka a piti mléko s príchutí
sladovou, nebo sladovo-cokolá-
dovou.

Nedejte si namluviti, že sla-
dové mléko je nápojem pouze
pro deti. Nápoj z neho pripra-
vený má pro osmdesátileté sta-
ríky nemenší cenu, nežli pro
nekolikamesícní decko. Slado-
vé mléko hodí se pro každý
vek.

o
Na doživotí.

V Knoxville na doživotí od-
souzen byl John Kingery. Kin-
gery, jenž je 25 roku stár, byl
odsouzen pro zavraždení Le-
titie Keeferové a její sestry,
Jennie. Tela obou zastrelených
žen byla nalezena ve sklepe je-
jich farmárského domova, kde
byl ucinen pokus o znicení do-
kladu zlocinu spálením domo-
va a tel s ním. Ohen se neroz-
šíril po celém dome, propáliv
pouze díru v podlaze kuchyne,
skrz kterou tela do sklepa pro-
padla. Má se za to, že Kinge-
ry šel do domova starých pa-
nen s úmyslem ženy oloupiti,
ale když se mu postavily na od-
por, zavraždil je.

o
Senátor Jones onemocnel.
V Seattle, Mash., sanatoriu

Mount Baker podlehl záchvatu
srdecní mrtvice senátor We-
sley L. Jones, autor prohibic-
ního zákona zvaného “Five
and Ten,” jímž jsou prohibic-
ní prestupky trestány peti lety
žaláre anebo deseti tisíci dolla-
ry.

Senátor Jones, 69 let starý
byl v kongresu 33 let. Nyní pri
volbách byl poražen.


