
t Vy zajisté nepohrešíte ten obnos penez cokoliv si uloží- ?
? te a vaše radost bude tím vetší, když uvidíte jak vám to ?

X pribývá v našem zarízeném $

I CMUSTMAS CLUB |

X Zpusob, který vám pripraví veselé Vánoce, neb budete J
i bez starosti kde vžiti penez na ruzné potreby Vánocní, i

5 BALTIMORE s
i OOMMEROIAL \
| BANK \
X Clen spolecné záložní soustavy $

? Severo-východní odbocka ?

x MONUMENT a COLLINGTON AVENUE }
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j Verejné Cvicení a Výlet |
E porádá 5

| Sbor Katolických Sokolu a Sokolek {
g v OLD SIMON’S PARKU v HIGHLANDTOWNU g

Ina 16. ulici blíže Eastern Avenue

V NEDELI, DNE 25. CERVNA 1933 I
Katolický Sokolové a Sokolky z Virginie a Polský Sokol |

•s budou též cviciti. s
Zacátek cvicení ve 3 hodiny.

Tanec a jiné zábavy do 10. hodin vecer.
Dobré pivo a kuchyne na míste. £

I Výlet bude i za špatného pocasí.
Uniová hudba “BOHEMIAN NOVELTY ORCHESTRA”

s Vstupné 25c, dítky zdarma. , i
= Busy zacnou vyjíždeti od Kat. Budovy po 1. hod. odpol. |

Jízdné 10 centu.
! Každého uctive zve Zábavní výbor.
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Malý oznamovatel.
HELP WANTED—FOR SALE-ETC

~

PRODÁ aneb
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
Hamilton 3784-M.

PRODÁ SE pozemek 8 akru
v rozmeru, 20 mil od Washing-
ton, D. C., za $550. K doptání
u: Woodridge Realty Co., 2377
Rhode Island Avenue N. E.
Washington, D. C.
am ¦ ¦¦ l —iftgftr-- ‘vnmr

Joesph A. Senger, Ph. D.
ceská lékárna

Roh Milton & Ashland Avenue
Zvláštní pozornost se venuje

lékarským predpisum.
Tel. Wolfe 0438-3790

onoEloaog""-, lor
E <¦ ? ? ? M<¦M> i •:* *

Andrew Heck 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 238G a 2137
ROH PATTERSON PARK

A ASHLAND AVENUE
¦*|híhMh|h|i <M>4i4.4.4 4> ?? ????¦l, ? 4

Výlet Zvláštního Vlaku
CHICAGO
$12i50 Tam a zpet

Vyjede z Baltimore v Sobotu
1. Cervence ve 12.14 P. M.l
Zpet v Pondelí v 5.48 P. M.
Celý den venován návšteve

Výstave Století Pokroku

$3.50 NEW YORK
V nedeli, 2. 16. 30. Cervence
Den Neodvislosti 4.Cervence
Vyjede z Baltimore v 1.00

A. M. neb 8.40 A. M.
$2.75 ATLANTIC CITY

V nedeli 2. 16. 30. Cervence

Den Neodvislosti 4.Cervence
Vyjede z Baltimore

v 7.01 A. M.
Zeptejte se agenta neb tele-

fonujte Plaza 0400
Okružní lístek—Pravidelný cas

BALTIMORE & OHIO

Jim Londos setká se s Hans
Kampfer príští úterý.

Pro príští úterý Mr. Ed Con-
; tos poradatel krížkových zá-

- pasu v Carlins Park pripravuje
velice slibný program. V hlav-

’ ním zápase Champion Jim Lon-
dos setká se s Hans Kampfer.

V následující 4 zápasech
které urceny na dobu 30 minut
aneb 1 porážku úcinkují:

Ray Steele vs. Sun Jennings;
Karl Davis vs. Dick Daviscourt

• Joe Dento vs. Hans Steinke;
Floyd Marshall vs. Doc Wilson
Vstupné k temto zápasum jak
obycejne. Ženy v pruvodu mu-

. že mají vstupné zdarma.
Minulé úterý George Zaha-

rias diskvalifikován byl po 26
minutovém zápasení když v o-
né dobe nekolikráte napome-
nut byl soudcem Cycloneßurns

' by zanechal hrubých útoku a
kopání. Hans Kampfer pro-
hlášen jako vítez. K tomu je-

! šte Zaharias pokutován byl
$25 státní Athletickou komisí
a suspendován.

' Zápasy mezi Paul Jones a
Pat CTShocker ;Fred Grubmier
a Sun Jennings po 30 minuto-
vém zápasení prohlášeny za
nerozhodnuté.

Henry Piers porazil George
Hills v 16 minutách.

Andy Brown zvítezil nad
Nick Nestor.

o

V rade pro zrušení prohibice.

Úterním hlasováním prátelé
’ hnutí pro zrušení prohibice zví

’ težili ve trech státech: lowa,¦ New Hampshire a Connecticut
Shouse, president protipro-

hibicního hnutí,vítezstvím tím-
to posijnen jest v presvedcení
svém, že pád prohibice odvrá-
titi se nedá.

o

Osmnáctiletý odsouzen ku
smrti.

Barney Mallow, 18 roku sta-
rý z Brooklyn, New York od-
souzen byl k smrti na elektri-
cké židli pro zavraždení lsado-
ra Wahla, majitele speakeasy.
Mallow byl uznán vinným
vraždy prvního stupne. Mla-
dík a tri jiní mužové vešli do
závodu 19. února. V prubehu
loupeže Wahl pokoušel se u-
prchnouti. Mallow jej zastre-
lil.

o

Krajan správcem vlezení.
Krajan Wm. štoekl jmeno-

ván správcem (Warden) okre-
sního vezení v Riverhead, Suf-
folk County, N. Y.
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Težce zranil tchána, zastrelil
manželku a sebe.

V malé obci Svinarove u
Kladna stala se hrozná rodin-
ná tragedie. Manželé Svobo-
dovi z Družce byli již delší cas
od sebe a Svobodová žila u
svých rodicu Grossmannových
ve Svinarove. Pred polednem
prišel Svoboda, 401etý krejcí
z Družce do Svinarova, do by-
tu svého tchána a vybízel man-
želku, aby se s ním vrátila do
Družce. Svobodová tuto na-
bídku odmítla a jeí otec zetovi
domlouval. To popudilo Svo-
vodu, tak, že vytáhl revolver a
rychle vypálil na tchána dve
rány, které ho zasáhly do cela.
Když Svobodová po tomto ble-
skurychlém výpadu se dala na
útek, prostrelil jí pachatel le-
vou ruku a v drevníku, kam ji
pronásledoval, ji zasáhl z bez-
prostrední blízkosti tremi ra-
nami do krku a pod lopatku.
Svobodová za nekolik minut
skonala.

Když Svoboda spatril, co
provedl, prchl na libušínský
hrbitov, kde se strelil. Byl do-
praven do okresní nemocnice v
Kladne a po prevuzu svému
zranení podlehl. Vážne zra-
nený Grossman byl dopraven
do závodní nemocnice v Úje-

zde pod Kladnem. Utrpel pru
strel celní kosti, náboje uvízly
v hlave, jeho stav je vážný.

Kriklavý prípad berní prakse.
“Prokupkuv kraj” sdeluje:

V obci Pabenicích na Kutno-
horsku rolník František Fuksa
mel nedoplaceno 1000 Kc na
dávku z majetku. Ponevadž
nemel penez, byly mu zabave-
ny svršky, dobytek a kone. Na
svršky vyhlášena exekuce. Fr.
Fuksa chtel jeden kus dobytka
prodat a dostával za jalovici
1000 Kc. Prodej však nemohl
býti uskutecnen, ježto berní
správa zakázala vydat dobytcí
pas. Brzy na to dostavil se do
usedlosti berní exekutor, který
si privedl obchodníka dobyt-
kem ze Sedlce a prodal mu
dvouletou jalovici a šestiletou
krávu za obnos 1000 Kc, práve
za cástku, potrebnou k zapla-
cení dávky z majetku. Marne
se zpecoval Fuksa vydati do-
bytek, zámky u stáje byly utr-
ženy a dobytek odveden. Posti-
žený zacal vyjednávat s ob-
chodníkem o koupi krávy a ja-
lovice zpet, ale ten žádal již
na 70 proc. výdelku. S koupe
tedy sešlo a obchodník prodal
pozdeji krávu jinému za 2150
Kc, prodal i jalovici a tak be-
hem nekolika dnu mel na tom-
to obchode na 200 proc. zisku.

o

Pohovka s uschovanými 55
tisíci prodána.

V Kremnici snad nebylo še-
trnejší ženy nad starou úred-
nici pošty M. švábovou. Nic si
nedoprála a jen šetrila. Nyní
zemrela. Sestra, které odká-
zala svuj majetek, zdedila
vkladní knížku, znející témer
na sto tisíc Kc, ale nedávno
bylo z vkladu vyzvednuto 20,-
000 Kc. Tyto peníze byly však
marne hledáný. Nábytek zem-
relé byl už rozprodán. Pod-
plukovník ve výslužbe J. Ra-
ter si z neho koupil levne sta-
rou pohovku. Pri cistení a o-
prave pohovky byl mezi péry
a žínemi nalezen balík. Bylo
v nem peclive srovnáno 55 ti-
síc Kc. Podplukovník odevzdal
balík penez dedicum.

o
Pozustatky slavného ceského

houslisty na vyšehradském
hrbitove.

Po stu letech byly konecne
ostatky slavného ceského hou-
slisty Josefa Slavíka preveze-
ny z Budapešti do Prahy a ve
výrocní den úmrtí, pohrbeny
na vyšehradském hrbitove. Ra-
kev Slavíkova byla zahalena v
látku v národních barvách. Po
smutecních obradech byla ra-
kev spuštena do hrobky, u níž
je postaven pomník z rákoske-
reszkurského hrbitova v Pešti.
Na rakev byla položena kyti-
ce bílého bezu, venována pra-
synovcem Slavíkovým z Horo-
vic. Smutecního aktu zúcast-
nilo se velké množství obecen-
stva.

o

Povinné vyucování ruštiny
v Prusku.

Na základe narízení nového
pruského vyucování, zavádí se
do stredních škol v Prusku po-
vinné vyucování ruského jazy-
ka a ruské historie.

V provádecích narízeních k
tomuto zavedení ruštiny jako
povinného predmetu se praví,
že znalost ruštiny jeví se ne-
zbytnou, jak z ohledu hospo-
dárských, tak i kulturních. Ru-
ským jazykem mluví 160,000,-
000 lidí a je nejduležitejším
ze všech slovanských jazyku.

Jak si predstavují nekterí Ita-
lové našeho Sokola: s kyjem

v ruce.

Rímská “La Tribuna” otis-
kuje pod záhlavím “Jak je vy-
zbrojeno Ceskoslovensko” Rot-
hermeruv výrok v “Daily
Mail” o branném stavu CSR a
o domnelém utiskování men-
šin. List k tomu pripojuje o-
brázek, ukazující Sokola, jenž
se jeví v radioskopickém ozá-
rení jako voják v polní výzbro-
ji s helmou a plynovou mas-
kou. Titul zní: Sokol, pacific-
ká organizace s ciste sportov-
ním cílem, pri radioskopické
zkoušce. Tenhle povedený i-
talský obrázek mohli bychom
opatrit jiným: obrázkem faši-
sty, který drží v ruce nuž a
chystá.se jej vraziti do zad go-
rického Slovince neb jihotyrol-
ského Nemce.

o

Unesl vdanou ženu.
Z domácnosti svého manže-

la uprchla 201etá Karolina
Bartoníková, manželka hospo-
dárského úredníka z ceských
Budejovic. Na cestu odcizila
své matce na hotovosti 1,250
Kc. Na úteku provázel jí 28-
letý bývalý hospodárský úred-
ník, Rudolf Zdiarský z ce-
ských Budejovic, jehož man-
žel Bartoníkové obvinil nyní ze
zlocinu únosu manželky a ci-
zoložství. Po ucineném trest-
ním oznámení a zahájeném pá
trání zjistila ceskobudejovi-
cká policie, že oba uprchlíci se
skrývají v Klatovech, kdež by-
li vypátráni, zatceni a dodáni
do vazby.

Deska nár. buditeli K. A. Vi-
narickému v Kování odhalena.

Pametní deska národního
buditele Karla Aloise Vinaric-
kého byla odhalena na farní
budove v Kováni na Mladobo-
leslavsku, kde pred 100 lety
tento národní buditel byl usta-
noven farárem a kde po 16 let
jako duchovní správce pusobil.
Farní budova kovánská jest
památná také tím, že se do ní
casto sjíždeli prední pracovní-
ci a buditelé, jako Palacký, Ša-
farík, celakovský aj. jako ho-
sté kovánského faráre.

o

Dar a svízel.
Nekterá manželka je dar od

boha a s nekterou zase je sví-
zel.

Jednou v zime prišla casne
ráno paní Pajtlová na pana
Pajtla: “Dnes v noci prej jsem
slyšela strelbu z del. To už a-
si jdou ledy!”

“Tak, tak!” povídá pan
Pajtl: “Už je na case!” Netu-
šil nic zlého.

“Ledy jdou!” pokracovala
paní Pajtlová. “Jaro je tady.
A já nemám nic jarního na se-
be. Pomalu tu bude léto ajá
porád jen v tom zimním.”

Ted pan Pajtl pochopil,kam
paní tluce a dal se do kriku:
“Mlc, mlc, manželko! Jsi na
me moc rafinovaná. Už te tak-
hle deset let pozoruju. Kdo ví,
jestli stríleli na ledy. Možná,
že je válka. Copak ty mužeš
rozumet strelbe, ha? Jaké máš
vzdelání? Nic nekoupím. Man-
želka nebude manžela o strel-
be poucovat. Jsem starý vo-
jín.”

“Vy jste moc hloupá paní,”
poucuje paní Pajtlovou jistá
paní Fabrysová: “To muj
muž je taky samá politika, dyž
má neco koupit. Ale já mám
ze sveta pojem. To se dá inse-
rát: Taková a taková mladá
hezká paní je manželem nepo-
chopena a touží si vymenovat
názory se zámožným pánem,
stárí narozhoduje. Vono totiž
cím je mužskej starší, tím má
lepší názory.”

Ale pan Pajtl to nejak zasle-
chl. Volá: “Co to slyším, pa-
ní Fabrysová? K cemu to máte
mou ženu? Ven z bytu oso-
bo!”

Co tak mluvil, fackoval pan
Pajtl paní Fabrysovou až pred
dum. Prišel pred soud pro leh-
ké üblížení na tele.

Paní Fabrysová svedcí: “Ja-
ko by si žencká nemohla dát
inserát, prosím. Podporí in-
serci a casopisectvo pokvete. A
když kvete casopisectvo, i
vzdelanost se šírí. Tak, pro-
sím, racte videt: inserát není
nic špatnýho!”

Ale pan Pajtl byl osvobo-
zen. Soud uznal že se v dobe
cinu nalézal ve spravedlivém
a oprávneném rozhorcení ta-
kovou merou, že se cinu dopu-
stil vlastne za strídavého po-
minutí smyslu, kteréžto je o-
kolnosti exkulpacní.

o

2,874 osob z Ceskoslovenska.

Z pristehovalecké kvóty pro
následující fiskální rok vypad-
ne na Ceskoslovensko 2,874.

První Vzájemná Sporitelní Banka
BYLA ZALOŽENA

V roce 1798, ve Wendover, England.
S Rev. Joseph Smith a jeho dvouma osadníky.
Povzbuditi sporivost,, prijímáním malých ob-
nosu na vklady, platit úroky a vrácení penez
na Vánoce na požádání v case potreby.

Od roku 1884 the Provident Savings Banka plnila tu-
to myšlenku, která byla prijatá pred 135 roky touto pr-
vní vzájemnou bankou založenou. Její výdelek nebyl
pro žádného než pro své vkladatele a platila úroky pou-
ze jim. Vkladatelum patrí celá banka.
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.

§ SLAMENEÍISSI
i| 95c a $1.35 |
3? Pravé Panama $2*95

I BUSINSK Y’S fj
900-902 N. CHESTER STREET

gjf Odbocka s mužským zbožím SS
2202 E. MONUMENT STREET ij|

(Dáváme a vymeflujeme zelené známky). ||g

/ Bon Ton Beauty Shoppe {
i 2801 Brendan Avenue 1

oznamuje že je možno obdržeti behem },

CERVNA a CERVENCE 1

[ Permanent Waves za snížené ceny: !

( Eugene $4*95 [
i Frederick Vita Tonic 3*95 J
•

” Standard 2*95
f Telefon, Wolfe 4729 MARIE ZEMAN /

j Velký Celodenní Výlet j
$ usporádá ?

{ Telocvicná Jednota Sokol v Curtis Bay j
J se spolu úcinkováním J
I Ceského Demokratického Klubu 25.wardy !

{’*'
na veleznámém šoru Demokratického Klubu J

V NEDELI, DNE 25. CERVNA 1933 I
O veškeré obcerstvení, dobrou zábavu jest náležite pot

Jí staráno. Pravá ceská hudba a rízné pivo obveselí kaž- í
dého kdo navštíví tento výlet v prírode.

Každý jest uctive zván! J

Pražští hostinští žádají ener-
gicky, by byl hájen ceský

ráz Prahy.

Zpráva z Meštanského spo-
lecenstva hostinských a výcep-
níku v Praze praví: Ve schuzi
predstavenstva Meštanského
spolecenstva hostinských v
Praze 23. kvetna ucinil staro-
sta J. šimunek projev pro za-
chování ceského rázu hlavní-
ho mesta. Pražské hostinstvo,
jehož velká cást používá ve
svých podnicích csl. rozhlas,
protestuje proti necekanému
nemeckému vysílání, které vy-
volává mezi prítomnými hosty
odpor. Stejne protestuje proti
rozširování nemeckého rozhla-
su na úkor ceského vysílání.
Predstavenstvo apeluje na vše-
chny cleny spolecenstva, aby
prísne dbali na ceskou obsluhu
v pražských hostinských a vý-
cepních živnostech. Tyto bud-
též i nadále pro cizince do Pra-
hy zavítavší druhým domovem
nesmí však býti prezírána sku-
tecnost, že jde o živnosti v hla-
vním meste republiky ceskoslo
venské. Z té príciny doporu-
cuje také predstavenstvo ome-
zení odberu nemeckých caso-
pisu a revuí. Majitelé podniku,
zamestnávajících hudbu, roz-
hodli se dále úcinne propago-
vati jen ceské skladby.

Arcibiskup Kašpar a zahra-
nicní novinári.

Pražský arcibiskup dr. Ka-
špar vyslovil se pred zahranic-
ními novinári o ruzných otáz-
kách. Stežoval si, že má šede-
sát neobsazených far a sto ka-
;techteu-laiku, protože je nedo-
statek kneží. Katolická církev
není prý protinárodní. Ucí
národnostní snášelivosti, ale ne
kosmopolitismu. Politické stra-
ny, i když vycházejí z katoli-
ckého svetového názoru, ne-
smejí býti ztotožnovány s ka-
tolictvím. Na soucinnost kato-
líku se sokolstvem není prý
dnes ani pomyšlení, ackoliv pri
vzniku sokolstva bylo tomu
prý jinak. Katolická mravou-
ka uznává oprávnenost mody,
pestení krásy a otužování tela,
ale péce o telo nesmí být na ú-
kor duše.

o

730,000 nezamestnaných
v Ceskoslovensku.

Úrední výkaz uvádí, že k 1.
cervnu bylo v republice pribli-
žne 730,000 nezamestnaných.
Pocátkem kvetna bylo tam
797 tisíc nezamestnaných. Za-
mestnalo se tedy v kvetnu 67
tisíc lidí. Loni pocátkem kvet-
na jsme meli 548 tisíc a pocát-
kem cervna 482 tisíc neza-<
mestnaných.


