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? Vy zajisté nepohrešíte ten obnos penez cokoliv si uloží- ?
? te a vaše radost bude tím vetší, když uvidíte jak vám to
$ pribývá v našem zarízeném J
? CHRISTMAS CLUB ?

$ Zpusob, který vám pripraví veselé Vánoce, neb budete $

i bez starosti kde vžiti penez na ruzné potreby Vánocní, t

I BALTIMORE !
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j| Výhodná príležitost i
* ku zakoupení pekného majetku v ceském sousedství V
j cis. 929 N. Luzerne Avenue j

mezi ASHLAND AVENUE a EAGER UL. f
5 za velmi príznivých podmínek. *

J Dum ten prevzat byl stavebním spolkem a dán do nej- i
f lepšího stavu. _ f
$ Otevren bude ku prohlídce v nedeli, dne 18ho cervna od *

j 2hé hodiny odpoledne do 9té hodiny vecer. 1
f Jednatel bude prítomen k poskytnutí všech informací, f

Pozemkové jednatelství
*

I Ant. J. Švejda a Syn j
gr —> r 1 r 1 Iti >t?

Malý oznamovatel.
HELP WANTED-FOR SÁLE—ETC

PRODÁ aneb VYMéSTsE
pekný domek na venkove v
Gardenville na Belair Road.
Dosti ovocných stromu. Aneb
cást pozemku pro domek, dle
prání. K doptání v redakci
“Telegrafu” aneb zavolejte
liamilton 3784-M.
aoi "zaonor ~T-. a ocas

Joesph A. Senger, Ph. D.
ceská lékárna

Roh Milton & Ashland Avenue
Zvláštní pozornost se venuje

lékarským predpisum.
Tel. Wolfe 0438-3790

OOOE=OBOE=aOi;

Andrew lleck Ph. C.
zkušený lékárník

Peclivost -zdvorilost -vedomost
správnost.

Zvláštní pozornost se venuje
lékarským predpisum.

Telefonujte nám co si prejete
my vám to dodáme.

Telefon: Wolfe 2386 a 2137

ROH PATTERSON PARK
A ASHLAND AVENUE

Hans Kampfer utká se s Geo.
Zaharias príští úterý.

Príští úterý v krížkových zá-
pasech porádaných v Carlins
Park Hans Kampfer setká se s
George Zaharias. Zápas ten-
to urcena na dobu 2 hodin a-
neb 1 porážku.

V následujících 4 zápasech
které urceny na dobu 30 minut
aneb 1 porážku úcinkuji:

Paul Jones vs. Pat CPShocker
Sun Jennings vs. Fred. Grub-
mier; George Hills vs. Henry
Piers; Nick Nestor vs. Andy
Brown.

Minulé úterý Hans Kampfer
porazil Paul Jonese v 32 minu-
tách.

George Zaharias zdolal Karl
Davise v 32 minutách.

Pat o’Shocker porazil Lew
Plummer v 19 minutách.

Everett Marshall zvítezil
nad Henry Piers v 20 minutách
* Zápas mezi Leo Papianos a
George Hill po 30 minutovém
zápasení prohlášen za neroz-
hodnutý.

o

Spolkový vestník.
Oznamuje se clenum spolku

spolku ssv. Petra a Pavla c. 29
K. D., že se bude odbývati pul-
rocní schuze príští nedeli, 18.
cervna. Každý clen jest žádán
by se dostavil ponevadž v této
schuzi podána bude zpráva o
jednání a výsledku z minulého
generálního sjezdu.

Mat. Hlavác, preds.
Jos. J. Vališ, taj.

INEW YORK
Newark-Elizabeth-Plainfield

$3.50
V nedeli, 18. cervna

a 2. cervence
Vyjede z Camden 1.00 A.M.
neb 8.40 A. M., z Mt. Royal
1.05 A. M. neb 8.46 A. M.
Vozy otevrené na Camden
Stanici v 10. P. M. v sobotu

$2.75 ATLANTIC CITY
V nedeli, 18. Cervna

Vyjede z Camden Stanice v
7.01 A. M., z Mt. Roval v
7.07 A. M.

Koncem každého týdne
Velmi snížené ceny

Do všech stanic. Vlaky vyje-
dou v pátek v poledne až do
nedele v poledne. Zpet až
do pul noci v pondelí.
Zeptejte se agenta neb tele-

fonujte Plaza 0400
Okružní lístek—Pravidelný cas

BALTIMORE & OHIO
Skonfiskované falešné nádoby

rozdány na dríví.
Mestský odbor nad váhami

a mírami daroval Armáde Spá-
sy 4.168 drevených nádob,kte-
ré skonfiskovány byly ruzným
obchodníkum any neobsahova-
ly pravou míru. Nádoby byly
Armádou Spásy rozbity a dríví
rozdáno chudým. Bylo z ríich
udeláno osm nákladu trucku.

Oznamuje se clenum spol-
ku sv. Vojtecha, že se bude od-
bývat rádná mesícní schuze
príští úterý, 20. cervna urcite v
8. hodin vecer, žádají se cle-
nové aby se všickni dostavili a
své mesícní poplatky a úmrtí
zapravili.

Václ. Kozlovský, preds.
Jos. F. Viktor, taj.

o

Berní úrad byl tendován.
Ojedinelý prípad exekuce

byl proveden nedávno v Be-
roune. Berní úrad vymáhal
na jistém poplatníkovi exekuc-
ní cestou nezaplacené dane.
Exekuce vyznela na prázdno,
dlužník nejen že nemel cím
platit, ale nebylo si na nem ani
co vzít. Bezvýsledným exe-
kucním rízením vznikly výlo-
hy, které berní úrad na poplat
níkovi vymáhal soudne a tím
vznikly další výlohy jež byly
prirceny bernímu úradu. Pro-
tože berní úrad otálel s place-
ním, okresní soud na nej uva-
lil exekuci, kterou také prove-
dl. Exekutor okresního soudu
zabavil na berním úrade dva
psací stroje, jichž prodejem
berní úrad bude nucen zaplati-
li soudní výlohy.

“TELEGRAF”, BALTIMORE, M(D., JUNE 16. 1933

President prehlasován
v senátu.

President Roosevelt ve stre-
du utrpel první vážnou poráž-
ku v kongresu, když senát 51
hlasy proti 39 zmírnil predlo-
hu vlády ohledne podpor vete-
ránum z války. Všichni senát-
ní republikáné nevyjímaje ani
pokrokové republikány, kterí
dosud ku Rooseveltovi verne
stáli, hlasovali proti snížení
podpor v rozsahu, v jakém je
president navrhl.

Kdy kongres dospeje ku od-
rocení se, jest otázkou. Praví
se, že jestliže Dum pujde se se-
nátem, president snad dá na
predlohu své vetum.

o

Anglie platí deset milionu na
svuj dluh.

Anglická vláda oznámila ve
stredu, že na splácení dluhu
svého Spojeným Státum dá ten
to ctvrtek deset milionu dolaru
ve stríbre. Platiti má o $65,-
950.000 více.

Francie nezaplatí asi nic a s
ní dle všeho pujdou mnozí jiní
dlužníci z války. Spojené Stá-
ty mají letos dostati $328,734.-
000 a to $123,000.000 na uplá-
cení dluhu a $205,734.000 na
úrocích.

Ceskoslovensko zaplatí svuj
dluh $1,500.000 hotove.

Finsko, jež dluží $148,500
uciní podobne.

o

“Zaorána”.
V Bloomington, Illinois, Carl

Barker z Cooksville oral na po-
li. S ním byla jeho ctyrletá
vnucka, Virginia. Pojednou
Carl zpozoroval, že dítete ni-
kde není. Zastavil a vrátil se
po brázde. Malá dívka se
práve vyškrabala z pod násy-
pu hlíny, prodelavši dobro-
družství “býti zaoránu.”

o

Pokus loupeže.
Stanley Abromatis, 271etý z

W. Barre ulice, zavren byl v
nedeli na obžalobu, že chtel se
vloupat! do gasolínové stanice
na Liberty Heights avenue a
Druid Park Drive.

Hlídac zaslechnuv padající
sklo okna, skrze nehož zlodej
chtel se dostati do vnitr, pocal
stíhati utíkajícího. Zatcen byl
ve svém domove. Pozdeji A-
bromatis udán dále, že ukradl
ítaxicab Benjaminu Alpert,
který nalezen byl v blízkosti
gasolínové stanice opuštený.

Evropská padelatelská ústred-
na v Bratislave?

Bezpecnostní úrady Spoj.
Státu Amer. ohlásily policejní-
mu riditelství v Bratislave že
nejrychlejší cestou vysílají do
Evropy své dva úredníky, spe-
cialisty v pátrání po padelate-
lích bankovek. Je to odpoved
na oznámení csl. úradu, že v
Bratislave byla vypátrána ú-
stredna rozširovatelu padela-
ných dolarových bankovek.
Pri pátrání, které je vedeno
ve všech evropských státech,
bylo dosud zatceno 10 clenu
této padelatelské tlupy. Všich-
ni zatcení jsou polští nebo
podkarpatští židé. Vudcem
tlupy byl Géza Friedman, kte-
rý byl na úteku z Bratislavy
chycen v Madarsku. V jeho
prepychovém byte, kde žil se
dvema svými bratry, byla cen-
trála padelatelu, která mela
spojení hlavne s Rumunskem,
Bulharskem, Vídni, Polskem,
ale také s Hollandskem. Kde
byly padelky vyrábeny, dosud
zjišteno nebylo. Za to se již
ví, že padelatelé vyrábeli vel-
mi dokonalé padelky všech
hodnot amerických bankovek
a stoliberních bankovek angli-
ckých. V celé Evrope jsou ny-
ní tyto padelky shledávány.

o
Pomoc v bíde.

“Venkov” se dovídá, že prý
se pomýšlí na to, aby rád Bílé-
ho lva, jenž dosud se smí pro-
pujcovati jen cizincum, byl u
príležitosti 15. výrocí obnove-
ní statní samostatnosti rozší-
ren i na ceskoslovenské státní
príslušníky resp. príslušníky
csl. branné moci.

Ztráta 400 tisíc ze sokolské
pokladny.

V telocvicné jednote Sokol v
Praze I. se zjistilo, že jmení
jednoty nebylo spravováno tak
jak melo být. Jde o cástky sta-
tisícové. Pokladníkem jedno-
ty byl známý vážený knihku-
pec J. š. Dlouhá léta poctive
a peclive spravoval jmení sta-
romestské jednoty. Tím více
prekvapuje, že ted najednou
se v jeho hospodárství zjistilo,
že ze jmení chybí približne
cástka 400,000 Kc. Prirozene
že tento výjimecný a ojedinelý
zjev v radách sokolských bude
náležite potrestán.

Nezamestnaní v CSR. budou I
se moci hlásiti o dobrovolné

prodloužení vojenské
služební doby.

V ministerstvu nár. obrany
se uvažuje o opatreních, jimiž
by se pomohlo vojákum kterí
po odchodu z vojenské služby
nemají vyhlídku na práci. Na-
vrhuje se, aby mohli být na
vlastní žádost ponecháni v cin-
né službe o dva až ctyri mesí-
ce déle, tedy práve asi do ja-
ra,kdy se již stavebním ruchem
a polními pracemi zamestnání
zlepšuje. Dosud byli z vojny
poušteni uprostred zimy. Vo-
jíni, kterí by tímto zpusobem
dobrovolne svou cinnou službu
prodloužili, byli by používáni
hlavne jako písari, kuchari
podkoní a kocí.

o
Úkryt penezokaze.

V Praze byl dopaden zá-
mecník Josef Pavelka ze šil-
perka na Morave ppi šírení pa-
delaných stríbrných desetiko-
run. Padelky byly velmi zda-
rilé. Pavelka si pro zásobu
podelku vymyslel zvláštní ne-
nápadný úkryt. Obcházel v
Praze obchody a platil vždy
kovovou desetikorunou. Vždy
mel u sebe jedinou de-
setikorunu. Za ním však cho-
dila žena s konví na mléko.
Konev mela dvojité dno a v
nem byla zásoba padelaných
desetikorun. Zvláštní zaríze-
ní umožnilo žene Pavelkové,
aby vždy vynala nenápadne
novou desetikorunu a podala
ji Pavelkovi. V Pavelkove by-
te v šilperku byla nalezena
dokonalá penezokazecká díl-
na, ve které Pavelka falešné
desetikoruny vyrábel.

Historie zakopaných milionu u
Brna pred soudem.

Pred krajským soudem trest
ním v Brne zodpovídalo se 17.
kvetna bývalý nájemce hlavní-
ho skladu tabáku v Brne Frant.
šimánek, dále Marie Križáko-
vá a její syn Karel a Eduard
Andrie, kterí v dobe od 1. srp-
na do 15. zárí 1932 postupne
padelali cekové výplatní lístky
jako doklady o zaplacení cást-
ky 7 milionu Kc a vybrali na
ne u úradu prodeje tabáku ku-
rivo pro hlavní sklad tabáku,
pri cemž poškodili reditelství
tabákové režie o cástku 1,150,-
482 Kc. Hlavní sklad tabáku
v Brne meli od roku 1924 v
nájmu ctyri spolecníci: válecní
slepci Jirí šírek a František
šimácek. Obchod vedli šimá-
cek a Marie Križáková. Odbí-
rání kuriva od úradu prodejem
tabáku se delo tak, že nejprve
se musela poslat reditelství ú-
radu prodeje tabáku urcitá
cástka složenkou cekového ú-
radu a teprve na predložení ú-
tržku této složenky vydal úrad
prodeje tabáku zboží. Nájem-
ci brnenského hlavního skladu
tabáku odebrali rocne zboží
asi za 80 milionu Kc, z cehož
meli hrubý zisk na 260,000 Kc.
Hospodarili však tak, že kon-
cem roku 1928 meli už proho-
spodarený nejen vklad 160,-
000 Kc, ale i 300,000 Kc úve-
ru. Proto si hledeli vypomá-
hat všelijakými manipulacemi.
Na konec šimácek s Križáko-
vou a jejím synem se domluvi-
li, že budou stvrzenky cekové-
ho úradu proste falšovat a pe-
níze za odebrané a prodané
zboží si nechají. První falšo-
vanou stvrzenku predložil ši-
mácek 1. srpna a brzy meli již
5,648,89- Kc na penezích, kte-
ré tabákové režii neodevzdali.
Podvody se však prozradily a
policie našla v pokladnickách,
zakopaných v lesích v okolí
Brna, celkem 3,919,740 Kc na
hotových penezích a se zajište-
ním vkladu na knížkách a ji-
ných hodnot zabezpecila cel-
kem 5,393,570 Kc. Z hotových
penez chybí cástka 260,000
Kc. Obžalovaní se všichni pri-
znali a nyní odsouzeni do ža-
láre a k náhrade, Josef šimá-
cek a Marie Križáková odsou-
zeni do težkého žaláre na 3
léta, zostreného ctvrtletním
postem, Karel Križák a
Eduard Anderle do težkého
žaláre na 10 mesícu, zostrené-
ho postem ctrnáctidenním.
Všem obžalovaným se zapocí-
tává vyšetrovací vazba do tre-
stu. Odsouzeni jsou povinni
nahraditi soukromé úcastníci,
již jest tabáková režie, 1,100,-
091 Kc.

Odsouzen pro vraždu soudce.
Nad ceskotešínským vrahem

191etým Otto Tyleckem, který
zavraždil okresního soudce dra
Dordy, byl porotou v Morav-
ské vynesen rozsudek, jímž
Tylecek byl odsouzen na 15 let
do težkého žaláre a jeho spo-
lecník 201etý K. Blascynczyna
dostal 6 mesícu težkého žalá-
re. Prelícení bylo tajné.

CO JEST

Vzájemná Sporitelní Banka?
JEST TO

Banka založená Státní ústavou, bez hlavního
kapitálu v podniku, rízená dle riditélu a duverníku
kterí slouží zdarma.

Banka jenž prijímá vklady, platí úroky z nich
a vrací peníze vkladatelum na požádání

Banka která uzavírá pujcky na první hypoté-
ky domu které jsou odporuceny a bondv které bvlv
od riditelstva schváleny.
Tato vzájemná sporitelní Banka jest rízená pouze provýdelek vkladatelum. Následkem toho jste cástecne ma-jitelem této vzájemné sporitelní banky, kde ukládátesvé úspory.
Každý výdelek který Banka získá, jest vrácen ve váš

prospech aneb držen co záložní fond a záruka která pa-
trí vkladatelum. Nestává žádných podílníku (stockhol-
ders) kterým musí být vyplácena dividenda. Stojíte v
jejich míste.

The Provident Savings Banka jest vzájemná sporitel-
na. Není to spolek podílníku, se 82.000 vkladateli jako
spolek.

Všecky Provident úradovny jsou otevreny až do 9 hodin
každou sobotu vecer.

Provident Savings Bank
OF BALTIMORE

JIHO-ZÁPADNÍ ROH HOWARD A SARATOGA ULIC
Severo-Východní Odbocka

NA MONUMENT ULICI blíže COLLINGTON AVENUE
Ctrnáct odbocek v meste.

The Provident jest vzájemná Banka.
t

- -¦

| SLAMENÉ
| 95c a $1.35 li
s® Pr ave Panama $2*95

1 BUSINSK Y’S 1
Odbocka s mužským zbožím
2202 E. MONUMENT STREET i||

pj|l (Dáváme a vymenujeme zelené známky).

Pripojte se k vaším prátelum

Telocvicné Jednoty Sokol Blesk
ku zájezdu do Chicaga na Slet “Století Pokroku”

odbývané od 21. do 25. cervna
g" yáC Okružní lístek

na deset dní

Zvláštní Busy vyjedou od Závody Sokolu skoncí v ne-
Sokolovny, Gay & Preston deli, 25. cervna tak že pon-

Sts., v 6 hodin vecer delí a úterý zbyde dosti casu
V PONDELÍ, 19. CERVNA si prohlédnout výstavu “Sto-

B & O VLAKY VYJEDOU letí Pokroku” za jednotli-
Z CLIFTON PARK STÁNI- vou cenu. Zpátecní vlaky
CE (Washington Street En- vyjedou z Chicaga v úterý,
trance) v 6:30 hodin vecer. 27. cervna v 8:30 hod. vecer.
Lístky na prodej jsou v Sokolovne do sohoty, 17. cervna od

8. do 10. hodin vecer.
Zvláštní vysvetlení podá Josef Pokorný a Frank štetka.

BALTIMORE & OHIO R. R.

I Díkuvzdání. I
S S pocity hluboké vdecnosti vzdáváme tímto srdec-
-9 né díky všem prátelum a známým kterí se zúcastnili

pohrbu naší milované matky

I Karolíny Klímové I
9 ají ku hrobu na hrbitov Nejsv. Vykupitele doprovo-

dili. Predne dekujeme vldp. Ludvíku Hlobilovi za ¦
Jjl casté návštevy po cas nemoce, za výkon pohrebních
¦ obradu a mši svaté a za vrele procítenou rec nad hro-
jß bem. Dále dekujeme deputaci ctených spolku: sv.
f| Ludmily a Oltárnímu za modlitby a úcast pri pohrbu,
li Stejne dekujeme všem dárcum kvetin a pánum pru-
V vodcím rakve za poslední službu zesnulé prokázanou.
H Konecne dekujeme i tem, kterí nám svou soustrast

I
projevili. Též dekujeme pohrobníku Jaroslavu Cva
chovi za vzorné vypravení pohrbu.

Voláme všem ~Zaplat Pán Buh!”

JAMES P. KLÍMA a LOUIS KLÍMA, synové,
MARIE BOCEK, dcera.

Vyznamenání pro vojáky z bo-
ju na Slovensku.

Oslavy patnáctého výrocí
irepubliky budou letos porádá-
ny ve vetším merítku než léta
minulá. Sbor pro porádání o-
slav již ted delá k tomu prí-
slušné prípravy. Také úcast
státu bude na oslavách mimo-
rádne pronikavá. Návrhu již,
jak dodat oslavám zvláštního
trvalého významu, je již hod-
ne. Zncvu se vyskytl návrh,

aby bylo zejména vzpomenuto
na vojáky, kterí se zúcastniti
boju na Slovensku a Tešínsku.
V roce 1928 sice byl v bran-
ném výboru senátu prijat ná-
vrh, aby temto vojákum byjo
dáno vyznamenání, ale vec
zapadla. Nyní se žádá obno-
vení tohoto návrhu. Je tu iú-
sulí„ aby pri této príležitosti
byla zavedena vyznamenání
za mimorádné zásluhy o stát i
pro osoby civilní.


