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Wt DO OUR PART

Místní Zprávy
Z krajanských kruhu.

Svaz ceskoslovenského
Sokolstva v Americe!

Chicago, 29. cervna 1933.
Administrace “Telegrafu”,
843 N. Washington St.
Baltimore, Md.

Ctení pánové!
V príloze naleznete náš

cek na $15.00 za oznámky na-
šeho sletu ve Vašem liste.

Dekujeme Vám srdecne
za všechnu laskavost, s kterou
jste nám vyšli vstríc otisková-
ním naších zpráv a tak dopo-
mohli ke zdaru našeho podni-
ku.

Se sokolským pozdravem,
F. L. Musil,
jednatel sletu.

Ceský právník, místopre-
sident Provident Savings ban-
ky, p. Otto Yursík, jest zahr-
nut opet pilnou prací v úra-
dovne své po bolestné nemoci,
jíž upoután byl na lužko po
dlouhé týdny. Ku plnému u-
zdravení srdecné blahoprání.

Pred týdnem obetí težké
nehody stal se starý Baltimor-
ský osadník, p. J. Svoboda, c.
2414 E. Madison ulice, jenž
klesnutím v príbytku svém zlo-
mil si kycel. Onemocnelý jest
Btár 81 roku.

Obecní výlet dítek osady
sv. Václavské se bude konat
na Labor Day, 4. zárí na osad-
ním pozemku.

Vládní maršál Klecka, pred-
metem pocty klubu.

Ve ctvrtek vecer preplnena
byla klubovní místnost’ Demo-
kratických Mladíku 7. wardy
nadšenými prátely vládního
maršála, Augusta Klecka, jenž

od pocátku klubu byl jedním
z jeho nejodanejších clenu.
Slavnosti predsedal president
klubu James T. Klíma. Mayor
Jackson po krátkém oslovení
odevzdal maršálu Kleckovi zla
tou medalii, kterou uznány zá-
sluhy maršálovy klubem.

Maršál Klecka, pohnut nad-
šenými projevy, podekoval za
poctu a nezapomenutelný je-
mu dar. V pozdních hodinách
skoncena slavnost’.

Atlantické pobreží stiženo
bourí.

Vichrem spojeným s lijáky
navštíveno bylo ve stredu po-
breží Atlantického oceánu od
Hatteras až ku Nové Anglii.
Povestná výletní místa pobreží
Marylandu težce navštívena
byla práve tak jako Virginie a
Delaware,znicena na mnohých
místech úroda, zavinena škoda
jdoucí do mnohých milionu a
prinešena smrt do mnohých
mestecek a mest. Podél celého
pobreží pobrežní lodi byly s
menšími lodickami hríckou vi-
chru a lijákum rinoucím se od
casného rána ve stredu až do
noci.

Pobrežní pohyb lodí zasta-
ven byl. Obeti na mori nejsou
do ctvrtka do rána známy.

Baltimorské piery zaplave-
ny byly, Light ulice na mno-
hých místech zatopena až po
pás muže. Predmestská do-
prava busy zadržena byla úpl-
ne. Vlaky zpoždeny. cást’
trati Baltimore and Ohio drá-
hy zatopena byla mezi Balti-
more a Washington. Vlaky
musely užiti kolejí Pennsyl-
vánské dráhy.

Domy podél Jones Falls,
Gwynn’s Falls a pobrežní dom
ky u Dundalk zaplaveny byly.
Zatopeným obyvatelum ku po-
moci posláno bylo vojsko z Ho-
labird stanice. Dále posláni by-
li ku záchrane rodin na Mil-
ler’s Island, kde, dle zprávy,
rodice museli držeti dítky v
nárucí stojíce ve vode až po
ramena. Podobne trpely mno-
zí i v Essex a okolí. Annapo-
lis odríznuta byla rovnež od
spojení, cásti zátopeny. Stro-
mu poválena byla spousta a
telegrafní a telefonní dráty
strhány.

Stredecní boure byla nejhor-
ší v historii mesta Baltimore.
Podobne trpelo celé pobreží
Atlantického oceánu.

o

Matka travickou trí dítek.
Annie Krennen, 401etá, u-

veznena byla v pondelí na se-
verní stanici na obžalobu, že
pokusila se usmrtiti své tri dít-
ky jedem na myši.

Matka naplnila jedem lžíci
a prinutila každé dítko spolk-
nouti tento rkouc dítkám, že
je to lék.

Manžel, 391etý, když vrátil
se domu ve 4900 blocku Den-
more avenue o pul sedmé ho-
dine v pondelí vecer, nalezl
dum naplnený plynem. Matka
ležela na podlaze s devítile-
tým Danielem. Dvojcata 6 ro-
ku stará, ležela na postýlce.
Všichni byli onemocnelí jedem
a plynem. Dva policejní stráž-
níci zavolaní manželem, posky
tli první pomoc a dali zavesti
matku s dítkami do nemocni-
ce, kde uznáno, že onemocne-
ní jest jenom lehcího rázu.

Matka udala, že milovala
dítky své a chtela se s nimi u-
smrtiti. Manžel prý se choval
podivne po nekolik dní.

V úterý poslána byla do
Spring Grove státního ústavu
pro prozkoumání jejího dušev-
ního stavu dvema lékari.

Emaline Nisewander, 26
létá, vypila pint alkoholu pro-
dávaného jenom ku zevnejším
úcelum. Pomoc poskytnuta jí
byla v nemocnici. Soužila se
nad nezamestnaností manžela.

N. R. A. ofensiva zahájena
náraznými tlupami.

V úterý pocato byki návšte-
vami všelch zamestnavatelu
zvláštními dobrovolníky, kterí
ku práci své vyšlo z hlavní ú-
radovny v budove Obchodní
komory. Pet set techto návšte-
vníku za úkol si vzalo privésti
každého zamestnavatele do
rad N. R. A. Navštíví na 6,-
000 zamestnavatelu.

Kolonel Healy, stojící v cele
úderných techto tlup, v úterý
vecer si pochvaloval, jak zahá-
jená akce hladce jde ku predu.
Ženská divise obrací opet po-
zornost’ svoji ku kupujícím.
Stížnostní výbor, jehož clenem
je vládní maršál, August Klec-
ka, v 10 hodin ve stredu, pocal
vyslýchati stížnosti proti poru-
šovatelum N. R. A. Výslechy
konány jsou na pošte ve svet-
nici, c. 352 za predsednictví
kolonela W. D. A. Andersona,
U. S. A.

o
Hotel Belvedere v rukou

receivru.
Hotel Belvedere, jenž otev-

ren byl 14. prosince 1903 a byl
nejprednejším hotelem mesta,
dán byl ve stredu do rukou re-
ceivru na zakrocení tech, jimž
správa hotelu dluhuje.

President spolecnosti, Con-
solve, teší se, že až znovuzro-
zení zeme z nynejší krise na-
Sstane, hotel bude prosperovati
opet.

—o
Obvinen ze zastrelení svého

nevlastního syna.

Adam Schlisser obvinen byl
policií, že ve ctvrtek zastrelil
na šoru u Dundalk svého ne-
vlastního .syna, Waltera Pop-
pa. Omlouvá se, že strelil v
sebeobrane, když Popp jej o-
Jirožoval nožem.

Mary Margaret Streett,
obesila se v prístenku za do-
mem ve 2000 blocku Raynor
avenue ve stredu. Byla clen-
kyní známé Harford okresu
rodiny.

o

Mestský kolektor dolehl na
psy.

Výbercí úrad mesta Balti-
more žene se majiteli psu,
aby zaplatili dlužné obnosy za
licens. Od 1. ledna licensová-
no bylo v meste 19.045 psu.
Pred rokem v dobe téže byly
zaplaceny license za 20.445.

Policie požádána byla, aby
“sehnala” nelicensované tyto
prátely cloveka.

o
Spojené Státy pomohou udrže-

ti školy.
Prímá podpora nezamestna-

ným ucitelum a zavreným ško-
lám poskytnuta bude vládou.
Pro nedostatek fondu ztratilo
zamestnání na 80.000 ucitel-
ských sil ve 48 státech Unie.
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Nedelní prodej piva. "

Ku žádosti pivního odboru
Baltimorský policejní úrad ob-
držel narízení policejního ko-
misare, Gaithera, aby policií
prohlédnuty byly restauranty
mesta prodávající pivo v nede-
li. S inspekcí již poslední ne-
deli pocato bylo a pokracová-
no vní bude príští nedeli, po
níž každý policista musí udati
výsledek své prohlídky.

Komisar vysvetlil, že úcelem
akce je nalézti místnosti, jež v
pravde nejsou jídelny a nema-
jí tudíž práva v nedeli pivo
prodávati.

u

Bandité prchli s $5.000.
Když policie chvátala ku ú-

radovne Globe pivováru na
Conway a Hanover ulicích, trí
mladí bandité, dva z nich o-
zbrojení revolvery,oloupili po-
kladníka o $5,000 kolem 7.
hodiny v úterý vecer, ctvrtý
fungující jako hlídac u dverí
úradovny a jiný v automobilu
cekali. Po lupu bandité zmi-
zeli, když mezi tím rádio poli-
cejní automobil se prihnal na
scénu. Automobil privolán byl
telefonní operatérkou, jež za-
slechla rozruch v úradovne.

Automobil, v nemž bandité
ujeli, byl nalezen opuštený na
rohu Calhoun a Mulberry ulic
po 12. hodine v noci. Ukraden
byl ve Washingtonu 8. srpna.
Podle udání W. Edwarda Gree
na, pokladníka, tento zahlédl
tri mladé muže pred svým stol-
kem za mríží. Dva meli na-
pražené revolvery, tretí poru-
cil jemu, a jeho klerku lehnou-
ti na zem. Když pomalu se
chystali rozkaz banditu, tretí
srazil je k zemi. V dobe té cer-
nošský hlídac, George Wash-
ington, zaslechnuv neklid v ú-
radovne, s druhého poschodí
sešel do prvního. Bandita za-
hlédnuv jej, uložil jej ku dve-
ma úredníkum. Operatérká
zahlédnuta bandity nebyla.

Cernoch vyrval penežen-
ku Katherine Gilchrest, v níž
tato mela $143 a hodinky v ce-
ne S2O, když v úterý šla po
Mosher ulici. Zlodej zmizel v
postranní ulicce.

o

Vrah ženy.

James E. Gibson, 521etý,
jenž priznal se v úterý policii,
že uškrtil manželku svoji, po
zatcení svém zavren byl na se-
verovýchodní policejní stanici.
Gibson, nezamestnaný delník,
prišel ku policejnímu strážní-
ku na rohu Hoffman a Wash-
ington ulic v úterý ráno a udal
mu, že “ucinil neco hrozného
své žene.”

Policie prišla do domu del-
níkova, c. 2003 E. Preston uli-
ce a tam nalezla 52 roky sta-
rou Gibsonovou uškrcenou.
Gibson po vražde prosekl si
ruku, ale krvácení zastavil.

o

Ze strachu se vdala.
Marion C. Shaver Boyle, o-

šetrovatelka, zadala o rozvod
od manžela svého u soudu v
Towson. Oddána byla s Fran-
cis Edward Boyle 19. listopadu
minulého roku v Towson zatím
co tento byl návštevou z Har-
risburghu, Pa., v jejím dome.
Po snatku odešli do divadla a
po divadle se rozešli. Boyle
vrátil se do Harrisburgu a ona
ku své práci v mestských ne-
mocnicích (Bay View). Nikdy
dle jejího udání nežili spolu
jako muž a žena.

Pred odavkami Boyle navr-
hl jí snatek hroze jí, že jestliže
si ho nevezme, postará se, aby
nikdy nevdala se za jiného a
jestliže otec její bude se proti-
viti, že ho naucí. Lekla se hroz
by a dala se s ním oddati. Od
snatku propušten byl z Penn-
sylvánské státní policie. Od té
doby zamestnán nebyl.

Pri žádosti o licens udala,
že byla 18 roku stará.

Page Carter Bannvart,ži-
jící na Arbutus avenue, Ca-
tonsville, rozvedena byla od
manžela svého, který opustil jí
roku 1928 a usadil se v New
Yorku. Uloženo mu, aby pla-
til jí SIOO mesícne na výžive a
S4OO za právní pomoc.

Oddáni byli 1916 ve Wash-
ingtonu. Jako oznámkový a-
gent vydelává dle jejího výro-
ku $9.000 rocne.

Dr. Brent se zastrelil.
Dr. Hugh Brent, prominent-

ní lékar, nalezen byl v sobotu'
mrtvý v kulne u svého domu
na Poplar road u Cockeysville.
Kulí prorazil si lebku. Mrtvo-
la ležela v rohu kolny pod prí-
hradou, na níž narovnány byly
hracky jeho dítek.

Dr. Brent narozen byl 21.
dubna 1881. Lékarský diplom
obdržel na University of Mary-
land. Po dvou letech stráve-
ných jako intern v Universitní
nemocnici studoval v Paríži,
Hamburgu, Berlíne a Kodani.
Ro.k strávil v Brazilii. Ve sve-
tové válce byl kapitánem lé-
karského sboru a pozdeji stal
se hlavním ranhojicem ve stre-i
disku vojenských nemocnic v
Bazoilles ve Francii. Pred ro-
kem vzdal se lékarské prakse.

o
President taxicabu spolecnosti

okraden.
Herbert Glasman, president

Sun Cab spolecnosti, oloupen
byl v pondelí dvema muži o
SI,BOO a démantovou jehlici v
cene S4OO v hotelu ve Wash-
ingtonu.

Glasman téhož dne prítomen
byl schuzi 300 ridicu taxicabu
v hlavní úradovne spolecnosti,
kde behem rozhovoru ukázal
svazek bankovek. Soudí se, že
ve schuzi té položen tím byl
základ ku prepadu.

Nalezen byl privázaný ku
židli se zalepenými ústy.

Kradli v kostele.
Bohoslužebné náradí ukra-

deno bylo peti hochy z kostela
St. Michael and All Angels 18.
srpna. Zatcení dvou hochu v
pondelí vedlo téhož dne ku
zatcení trí jiných.

Dva vloudili se do kostela
zadním vchodem, který byl o-
tevren zatím co trí jiní dávali
pozor. Hoši priznali se policii,
že nevedeli co delati s nádoba-
mi, že tudíž je rozbili a kous-
ky rozházeli.

o

Vune z kanalisacni stanice
nepríjemnou.

Deset majitelu nemovitých
majetku v okolí stanice, do níž
svádeny odpadky z mestských
kanálu na Sewer a North Point
road, podalo stížnosti proti sta-
nici této ku soudu. Ve stížno-
sti žádáno, aby mestu zakázá-
no bylo užívání tamní stanice.
Vedle “vune” okolním prekáží
lomoz spojený se stanicí, v níž
od cervna pracováno jest. Ku
všem bedám pomáhají ješte
dílem svým mraky zelených
much a moskytu.

o
Antomobily.

Isaac Mailman a Joseph
Meyers dány byly do nemocni-
ce v Elkton, po zranení auto-
mobilem pri návratu do Balti-
more. Nehoda udála se v blíz-
kosti Maryland-Delaware linie
První zlomena ruka a zranena
vnitrne, druhé zlámáno neko-
lik žeber.

Pri jezdení na vozíku vjel
41etý Rowland Reid z Edmund
son avenue pod uhelný truck a
tímto usmrcen.

Na chodníku Gittings u-
lice u Riverside avenue pora-
nena byla Vernon Smith auto-
mobilem, který na záhybu z u-
lice vjel na chodník. Porane-
na byla težce.

Tri osoby poraneny byly
v úterý ve srážce dvou auto-
mobilu na Falls road u Brook-
landwood stanice. Jeden au-
tomobil se trikráte prekotil.

Tri osoby poraneny byly,
když v pondelí automobil s ni-
mi srazil se s Middle River ká-
rou na Eastern a Fairview a-
venue. Elizabeth Pengelly roz-
bita byla lebka.

Dolly Gutman, 541etá,
zabita byla v 7. hodin ve stre-
du vecer automobilem pri pre-
cházení Greenmount avenue v
blízkosti svého domu. Auto-
mobil rídil Jesse E. White z
Lutherville.

Postrelil se.
Sedmnáct roku starý Bernard

Demel z Alameda avenue, po-
strelil se, když v úterý nabíjel
rucnici, z níž chtel stríleti do
terce. Postrelil se v dome je-
ho rodicu. _,
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Skladište zniceno plameny.
Skladište papíru, hadru a

pytlovin v 800 blocku Ramsay
ulice, zniceno bylo v noci v ú-
íterý ohnem. Skladište, jež
pronajato bylo William A. Co-
hen spolecnosti, bylo majet-
kem Baltimore and Ohio drá-
hy. Plamenum pomalu nicícím
zásoby tam uložené, prihlíželo
na 3.000 diváku. Hasici s te-
ží zabránili chycení se vedlej-
šího skladište dráhy krytého
jenom tarovým papírem.

Ze zdravotního odboru.
V uplynulém týdnu zemrelo

v Baltimore 164 osob. Dítek
narodilo se 282.

Hlášeno bylo jedenáct osud-
ných nehod, pet sebevražed a
tri zabití.

o
Neporušili solidaritu se stávku-

jícími.
Osmnáct námorníku z New

Yorku do Baltimore priveže-
ných, aby jich pomocí zmože-
na byla stávka posádky lodi
Diamond Cement, odeprelo jiti
do práce po zjištení, že povo-
láni sem, aby delali stávkoka-
ze. Nekterí z nich byli otcové
rodin a nezamestnáni po mno-
ho mesícu.

Posádka lodi stávkovala, a-
by si vymohla lepší mzdu a po-
travu, zvlášte více cerstvé ze-
leniny. Mesícne jim placeno
bylo $35.

o

Rozrazil si lebku pádem
s vagonu.

Devet roku starý Adam Si-
biski težce zranen byl pádem
se strechy železnicního vago-
nu v nádraží Pennsylvánské
dráhy u Kresson ulice a East-
ern avenue. Na vagon vylezl,
aby z neho snal papírového
“draka”. Pádem rozražena
byla mu lebka.

o

Farley bude mluviti zde den
pred hlasováním.

James A. Farley, generální
poštmistr a maršál administra-
cních politických rad, osloví li-
gu mladých demokratu 11. zá-
rí, -v den predcházející hlaso-
vání o odvolání prohibicního
dodatku.

o

Plavec utonul v prístavu.
Joseph Braun, 321etý, ná-

morník z Brooklyn, N. Y., uto-
nul, když spadl z Jackson prí-
stavište u konce Bond ulice do
hlubiny.

Spadl, když šel opilý na kra-
ji prístavište.

o
Ctyri popraveni.

Tri muži zemreli v elektric-
ké židli v žalári státu New
York Sing Sing splativše tak
trest smrti za vraždu.

John Jordán, 33 let starý,
byl první, jenž byl popraven.
Po nem prišel na radu George
Swan, 21 let starý. Oba byli
odsouzeni pro vraždu dvou lidí
pri prepadu restaurantu v A-
storii, L. I.

V Hutsville, Texasu, T. Ben-
nett, cernoch, byl elektrokuo-
ván v státním vezení pro zar-
doušení Leony Buchanan z
Dallas. Vrah se priznal také
ku zabití policisty Lanforda.

V Nogales, Arizona, George
Shawnessey, 19, z Albany, N.
Y., byl odsouzen k obešení 27.
ríjna pro vraždu v Tuscon, A-
rizona, obchodníka s automo-
bily, Lona Blankenshipa. Ari-
zonan se dal ošáliti prosbami
Newyorcana, aby jej svezl a
byl jím zastrelen a nechán, a-
by vykrvácel v pustine.

Krajan zvítezil.
Pred rekordní návštevou asi

20,000 diváku byly slavnost-
ním zpusobem zahájeny mezi-
národní jezdecké závody v Du-
blin v Irsku.

Závod se skoncil necekaným
a skvelým vítezstvím csl. jezd-
ce štábního kapitána Býcka na
koni Gabriela. Mezi tak tež-
kou souteží jakou byli Belgica-
né, Holandané, Francouzi, švý
cari a Irští jezdci, vesmes na
výborných koních irského pu-
vodu, je toto vítezství csl. jezd
ce na ceskoslovenském koni
velmi cenné.

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.

Mestu scházeti bude
$1,300.000.

Zpráva, že mesto asi bude
muset hledeti vstríc schodku
$1,300.000 v príjmech na bu-
doucí rok, podána byla Falli-
nem, reditelem rozpoctu, ma-
yoru Jacksonovi.

Mayor, uznávaje zprávu tu-
to za velice vážnou, svolal o-
kamžite zvláštní schuzi výbo-
ru na odhady spolu s prednos-
ty jednotlivých odboru, aby u-
snesli se na potrebe snížiti roz-
pocet, který by umožnil mest-
ské správe vyrovnati rozpocet.

Fallin uvedl, že departmen-
ty mestské správy vydaly vše-
chny sumy jim povolené až na
$8,817.124, s nimiž vyjiti musí
do príštího rozpoctu.

Mesto ve vybírání daní je
tak pozadu, že dle Fallina do
konce roku tohoto by skolekto-
váno býti muselo $10,877,794.-
40, aby rozpocet urovnán byl.

Dane a poplatky scházely se
až do cervna v míre uspokoji-
vé. V cervenci nastal však sil-
ný úbytek.

Celkové kolekce daní pro
prvních sedm mesícu na rok
1933 obnáší 67.95 procent,
kdežto roku predešlého obná-
šely 72.58 procent.

Následek toho bude, že no-
vé šetrení v mestských vydá-
ních narízeno bude s tím ža-
lostným výsledkem, že mnozí
prijdou o práci. Hlavní bríme
spocine asi na departmentu ve-
rejných prací.

Mayor praví, že zkrácením
stiženy budou asi skoro jiste:
poulicní cištení a odvážení od-
padku z domu vedle jiných,
hlavne v odboru silnicním a
vodárenském.

Dane, jež zaplaceny býti
mají mestské pokladne z ne-
movitého majetku obnáší sll,-
141.307. Dane tyto dluhují
majitelé za rok 1931, 1932 a
1933..

Výbercí Young radil v úterý
mayorovi, aby tito premluveni
byli k tomu, by se vydlužili po-
vinné obnosy z vládní Home
Owners’ Loan Corporation.

Výbercí dání, Young, hrozí,
že majetky, na než dluhovány
jsou dane, dány budou do pro-
deje, nepostarají-li se majite-
lé o vydlužení penez. Zvlášte
jak receno, odporucuje dlužiti

se u vládní korporace.
V sobotu propušteno bu-

de z práce sto delníku zamest-
naných v mestských parcích.
Ku propuštení vede nedosta-
tek penez.

Šetrnost’ nutností národa.
Clarence Carlyle Whitig,

snad nej starší obchodník v Bal
timore, jenž vzdor svým 90 ro-
kum denne rídí obchod, s nímž
spojen byl po 67 roku, má své
názory potreby národa.

O Baltimore praví: “Balti-
more potrebuje novou krev ví-
ce nežli kdykoliv jindy. Muže
chtející pracovati. Více pod-
nikavosti.”

O Americe vubec praví:
“Nejvetší potrebou Ameriky
jest v.rátiti se ku starým zvy-
kum šetrnosti a uskromnení se.
Stalo se dnes modou utratiti
peníze rok pred tím nežli tyto
vydelány.”

o
Pád s 5. poschodí osudným.

Fred L. Hartheimer, 441etý
obchodník obleky, spadl v pon
delí s okna 5. poschodí budovy,
c. 110 W. Fayette ulice a smr-
telne se zranil. Behem krátké
doby zemrel v nemocnici. Dle
policejní zprávy zotavoval se
z nemoci. Za prícinou tou na-
vštevoval gymnasium v budove
té.

Dvanáctiletý hoch, Domi-
nick Trapani, težce zranen byl
v pondelí pádem se stromu na
detském hríšti v Clifton parku.
Prerazil si obe nohy a levou
ruku.

Pokutován pro útok na dva
obchody.

Jeden ze ctyr, kterí úcastnili
se bombardování dvou grocer-
ních obchodu a stánku v tržni-
ci vejci a “smradlavými” bom-
bami, pokutován byl $6.45.
Druzí trí predvolaní, Gus Cam
pagna priznal se soudci na se-
verovýchodní stanici, že rídil
automobil, z nehož zapáchají-
cí vejce vrhány byly.


