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Místni Zprávy
Z krajanských kruhu.

V nedeli, 1. ríjna spojeni
budou svazkem manželským
snoubenci: Dr. Louis F. Klimeš
a slecna Emily Lapácek. Jeho
úradovna se bude nalézat v cí-
sle 2G23 E. Monument ulice.
Mnoho zdaru!

V zahradním kontestu,
který porádán každorocne
Ženskou Civilní Ligou “Even-
ing Sun”, poctena byla první
ctnou, stríbrnou vásou, man-
želka místopresidenta Provi-
dent Savings banky a ceského
právníka, Otty V. Yursíka, pí.
Katherine M. Yursík. Pred ro-
kem vyznamenána byla dru-
hou cenou.

Demokratický Klub ces-
kých Mladíku 7. wardy zapo-
cal svojí kuželkárskou sezónu

ve ctvrtek, 28. zárí v kuželne
State Theatre, Monument a
Chester ulic.

“Už jsou tady” cili “Ce-
sko-Slovenské Sbratrení”, O-
chotníci Sv. Václava sehrajou
tuto lidovou veselohru, v nede-
li 1. ríjna vecer 8.15 v síni Sva-
továclavské na Collington Ave.
Všichni krajané jsou uctive po-
zváni.

Tuto veselohru sepsal Vel.
pan Bohumil Mateju CSSR. Již
nekolikrát byla opakována v
New Yorku a jinde, kde se o-
becenstvu velice líbila. Jest to
kus ze života, a proto nalezl
tolik obliby všade kde se ode-
hrával.

“Ceský zámožný rezník z
New Yorku, který pri své náv-
števe starého kraje, seznámil
se s Slovenským pivovárníkem,
pozve svého prítele do Ameri-
ky. Tento prijede s manžel-
kou a jedinou dcerou. Jest to
v dobe, kdy v Americe panova-
la slavná tetka “Prohibice”.
Slovenský pivovarník priveze
neco na lub svému dobrému
príteli ceskému rezníkovi, kte-
rý s manželkou a synem šli u-
vítat vzácnou rodinu ze Slo-
venska. Náhodou se stane že
starý se ztratí paní rezníkové,
mladý syn jde hledat “tátu”,
nalezne služebnou rodiny pivo-
várníkovy, a jak to “cesko-Slo-
venské Sbratrení” cili “Už
jsou tady” dopadne, musíte sa-
mi videt.

Jest to vzato ze zkušenosti,
smíchu a žertu dost, ale na ko-
nec celá ta motanice pekne do-
padne.
Stojí za to podívat se na tuto

lidovou taškarici.
Tuto veselohru Osada sv. Vá-

clava podává ke cti patrona o-
sady S. Václava, a na památku
15 letého trvání Samostatnosti
Republiky ceskoslovenské.

Na shledanou krajané v síni
na Collington Ave. tuto nedeli
vecer o 8.15 hodine.

Ochotníci Sv. Václava.

Celý ceský baltimorský
svet dal sobe dostavenícko v
nedeli odpoledne, kde na so-
kolském tábore “Tyrš” pocest-
ní kumstíri cechu sv. Thálie u-
cinili dalekosáhlé prípravy a-
by po starocesku pobavili mla-
dé i staré, svobodné i ženaté,
slovem každého pri slavnosti
Obžinek, Shození Berana a
Jarmarku. Naši dedouškové a
tatínkové opetne po dlouhých
létech budou míti príležitost
koupiti “pouti” své vyvolené a
naši mladí uvidí jak pred léty
jejich “dad” pomocí perníko-
vého “srdcete” povedel jejich
“ma”, jak jí má rád. Nu a prí-
klady táhnou, tak samo sebou
se rozumí, že mnohý nesmelý
junák užije té zlaté príležitos-
ti aby své vyvolené pomocí ma-
lovaného srdícka “rekl” jak jí
miluje. A pro tu drobotinu pro
kterou ješte “láska” neplatí,
jest dostatecne postaráno vše-
mi druhy sladkostí, a pro ty
kterým moc sladkého škodí,
“babka vokurkárka” bude na
návsi s putýnkou láceného zbo-
ží. A co je pripraveno ješte
ostatních vecí, o tom se nedá
psát ty se musí videt a sly-
šet. Proto každý baltimorský
krajan a krajanka bez rozdílu

at se nechá v nedeli, dne 1. ríj-
na odpoledne videt na návsi o
Pouti! Zveme vás všechny a
tešíme se na vás. Budte nám
vítáni všichni jako milí a vzác-
ní hosté! Prijdte kdo mužete
v národních krojích. Výbor.

Více trucku a delníku bude
odloženo.

Z ohledu šetrení silnicní od-
bor mesta odloží delníky a tru-
cky do konce tohoto roku.

Ku kroku tomu pristoupeno
po studování financí v jednotli-
vých odborech.

Dle panujícího zavedení del-
níci a trucky najímáni byli tak,
že po skoncení dvou týdenní
práce odkládáni byli na jeden
týden. Podle nové zarízení ku
tomuto mají pridány býti dva
týdny odložení.

Dle tohoto od 1. zárí do 31.
prosince delníci a trucky bu-
dou míti približne asi devet tý-
dnu práce a sedm týdnu odlo-
žení.

Mayor Howard W. Jackson
mluve o novém zarízení tomto,
myslí, že jest správným uvedo-
miti jak delníky tak majitely
trucku o tom, jak zamestnáni
budou pro zbytek tohoto roku;
aby v prípadu, že si naleznou
lepší zamestnání, mohli bez o-
balu z mestské práce vyjiti.

Z mestského jobu do lepšího.
V dobe, kdy Baltimorská

pomocná komise byla utvorena
a dána pod vládní kontrolu,
trí muži zamestnaní v úradov-
nách mesta obdrželi lépe pla-
cená místa v pomocné komisi,
jejímž úcelem jest podporova-
ti potrebné rodiny a jednotliv-
ce. Úredníky temito jsou: Tho-
mas E. Cosgrave, Robert W.
McCleary a Miles W. Mcßur-
ney.

Cosgrave u mesta dostával
jako úctující klerk $1,710 ro-
cne. V pomocné komisi dostá-
vá $2,500 rocne.

McCleary jako úctující klerk
dostával $1,170 rocne, komise
mu platí $1,560 rocne. Mcßur-
ney, klerk, dostával od mesta
$1,350 rocne, komise má pro
neho $2,080 rocne.

Direktor pomocné komise,
J. Warren Belcher, Jr., rocne
dostává $6,000 a direktorka,
Anna D. Ward $4,500 rocne.

Belcher pristehoval se do
mesta roku 1928 jako správce
kamenného lomu. Odtud pre-
šel do služby spolecnosti elek-
trické poulicní dráhy a z této
stal se hlavou pomocné komise

Ward puvodne zamestnána
byla jako výpomocná návštev-
nice dobrocinného spolku, ny-
nejšího sdružení Family Wel-
fare. Povýšena byla na gene-
rální sekretárku tohoto a nyní
na direktorku pomocné akce.

Prepadli tri zlodeje pri pokusu
dobýti se do pokladny.

Dva policisté Baltimorského
okresu nalezli v pondelí trí zlo-
deje hledící se dostati do u-
kradené pokladny u silnice v
blízkosti Loch Raven. Jeden
byl zatcen, zatím co druhý asi
výstrelem poranen pri úteku.
Tretímu podarilo se plne zmi-
zeti.

Policisté ku pomoci voláni
byli Abrahamem Goldbergem
z Jacksonville, že jejich ob-
chod byl okraden.

Sergeant Kelley a policista
Engleberth vskocili do policej-
ního automobilu ku okradené-
mu obchodu. Soudíce, že tre-
ba zlodeji dají se nejspíše ku
mestu Baltimore, jeli po hlavní
silnici, jež vede Loch Raven
sekcí. Priblíživše se ku mostu,
c. 2. na Gunpowder, zahlédli
u cesty stojící automobil a dva
stojící pred tímto a prohlížejí-
cí si pokladnu. Tretí sedel u
rídítka.

S tasenými revolvery policis-
té rozbehli se ku automobilu.
Ridic byl chycen, druzí dva pr-
chli. Na keri v lese, v nemž
se ztratili, nalezli policisté kap
ky cerstvé krve.
V pokladne schovaných S2OO

bylo netknuto.
o

Cernoch chycen.

Po nezdareném pokusu vy-
tlaciti policejní rádio automo-
bil z Frederick silnice v pon-
delí v noci, trí cernoši uhánejí-
cí v automobilu, slevili na ry-
chlosti a vyskocili z tohoto za-
tím co automobil jejich vrazil
do stromu. Jeden z utíkajících
Charles Young, 22 roky starý
ze Shields avenue, byl chycen.

Podezrení policistu: Adama
Blanka Johna Shuncke vzbu-
zeno bylo, když cernoši je mi-
nuli v Irvington kolem 11. ho-
diny. Pustili se za cernochy.
Tito vidouce, že pronásledová-
ni jsou, ujíždeli plnou rychlos-
tí. Když rádio automobil je
dohnal, cernoši zarídili auto-
mobil ku levé strane, aby vy-
tlacili do príkopu automobil
policistu. Pak zmírnili jízdu
a prchli. Zjišteno bylo, že au-
tomobil, v nemž ujíždeli, ukra-
den byl Nathanu Zuriff z E.
Baltimore ulice.

Spojené Státy mají uciniti ko-
nec nynejší bíde.

Po osmimesícním cestování
Evropou vrátil se profesor
Johns Hopkins university, dr.
Raymond D. Havens, profesor
anglické literatury. Po príjez-
du do Baltimore mezi jinými
dojmy z Evropy uvedl, že E-
vropa pohlíží ku Spojeným
Státum jako zemi,jež uciní ko-
nec nynejší svetové bíde.

Divil se, jak v celku Evropa
málo stará se o Ameriku. Ku
pr. v Anglii prý nejsou príliš
zamestnáni úvahami o Ameri-
ce. Proste prý verí, že, jak
nemecký profesor na Sicílii mu
rekl, v Evrope nedojde ku zlep
šení dokud Amerika se sama
nezvedne.

Nikdo prý Americany tam
príliš nemiluje.

o
Státní plán zrušen.

Plán státní komise, jež ná-
kladem $2,865.000 chtela roz-
šíriti Philadelphia road mezi
Baltimore a Aberdeen, zrušen
byl státním poradním odbo-
rem vládní administrace verej-
ných prací.

Tento odbor poradil, aby
spíše nežli rozšíriti nynejší sil-
nici, postavena byla zcela nová
silnice bežící paralelne podél
nynejší. Návrh tento dán byl
v úterý ve dvouhodinové kon-
ferenci, v níž program státu
dostal citelnou ránu v pokusu
vydati $12,827,414.11 v silnic-
ním plánu zrizovaném po ule-
vení nezamestnanosti v tuto zi-
mu za pomoci vlády.

Klíma mestským radním.
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V pondelním zasedání mestské rady zvolen radním za
druhý distrikt James T. Klíma na místo uprázdnené resigna-
cí vládního maršála, Augusta Klecky. William D. Moffett
ze 7. wardy obdržel místo messengera, jež dosud zastáváno
bylo Klímou po dobu šesti roku.

Místopresidentem mestské rady zvolen byl dr. Charles
J. Wells z 5. distriktu. Dr. Wells zvolený do úradu, jest v
tomto následovníkem Augusta Klecky. O úrad ucházeli se:
Blake z 2. distriktu a Busch ze šestého. Kompromisním kan-
didátem stal se dr. Wells a zvolen.

Radní Klíma pocten byl kvetinami po složení služební
prísahy. Jest 42 roky starý a s matkou svojí, Annou Viták,
jest zamestnán v grocerním obchode, c. 1914 Ashland ave.
Jest presidentem demokratického klubu Mladíku 7. wardy,
po dobu osmi roku, prelátem Moose lože, c. 70, clenem Ma-
rylandského koncilu Rytíru Kolumbových, Americké Ligy a
East End demokratického klubu.

Srdecné blahoprání “Telegrafu” nove zvolenému radní-
mu.

Policisté nemají právo “tlaciti
na byznis kteréhokoliv

obcana.”
V pondelí ve trojím ctení na-

stupujícím policistum své den-
ní úlohy položen byl na srdce
starý predpis generálních pra-
videl 19,paragraf 33, jenž zní:

“Oni (policisté) zakázáno
mají vlivem svým anebo poku-
sem tohoto, hrozbou nebo ji-
nak, doléhati na kteréhokoliv
obcana”. Uplynula již rada
let od dob, kdy paragraf tento
byl cten policejní stráži.

Podkladem nynejšího ctení
byly zprávy, že tu a tam poli-
cisté prý nutí salooníky odebí-
rati to nebo ono pivo.

Komisar Gaither prozradil
verejnosti, že telefonem sdele-
no mu, že jistý policista pokou-
šel se primeti salooníka, aby
bral pivo, jehož agentem byl
príbuzný výše postaveného po-
licisty.

Senátor Coad ochoten býti
kandidátem governérství.
Senátor J. Allan Coad ze St.

Mary’s okresu, nácelník kam-
pane prinutiti adminstraci a
generální shromáždení, aby
miliony “ustríhány” byly ze
státního rozpoctu, jest dnes
mezi osobami, které by volný-
mi byli se ucházeti o úrad go-
vernéra. Dnes není kandidá-
tem a zdali prý jím bude, zá-
leží na okolnostech, dodal se-
nátor. Jednou z okolností je,
kdyby governér Ritchie se u-
cházel o znovuzvolení ac sená-
tor myslí, že nebude se uchá-
zeti. Kdyby však se ucházel,
pak senátor vystoupí proti ne-
mu jako neodvislý demokrat.

Zavražden banditou.
V Hagerstown zavražden byl

ve stredu Reuben N. Solenber-
ger, zamestnanec gasolínové
stanice. Prepadený pocal strí-
leti na bandity, kterí v kvapu
nechali na stole ležeti $350 a
ostatní v pokladnicce a i auto-
mobil, v kterém prijeli ku sta-
nici asi z Gettysburgu, Pa.,jak
policie soudí. Mrtvola zrízen-
cova ležela u dverí. Z revol-
veru jeho vypáleny byly dve
rány. Když bandité se prihna-
li ku stanici, Sollenberger prá-
ve pocítal denní príjem.

1910 Na oslavu svátku sv. Václava 1933
a patnácti-letého trvání Ceskoslovenské Republiky

sehrají

Ochotníci osady sv. Václava
divadelní predstavení pod názvem

“Už jsou tady” anebo “Ceskoslovenské Sbratrení”
Veselá hra se zpevy o 4 jednánuch.
Slova i hudbu složil vlp. B. Mateju.

V NEDELI ODPOLEDNE A VECER, 1. RÍJNA 1933
v síni Svato-Václavské školy na Collington Avenue

Zacátek v 8:15 vecer. Príspevek na Chrám Páne 25c
Vyhražená sídla 15 a 25c více.

Výtecná hudba v meziaktí a dobré PIVO na cepu
v basementu školy.

Ku hojné návšteve ceskou a Slovenskou verejnost
uctive zvou “Ochotníci.”

N. R. A. kritisována Prací.
Americké Sdružení Práce, jež
sejde se budoucího týdne ve
Washingtonu k jedné znej du-
ležitejších svých schuzí, žádati
snad bude aby Národní admi-
nistrace zotavení utvorila dál-
ší ochranné kroky ku dobru
organisované Práce.

Dosud chválený N. R. A.
program, pocíná býti nyní kri-
tisován. Výkonný výbor Sdru-
žení Práce cítí, že: N. R. A.
programem nebylo docíleno
zamestnání vetšího poctu del-
níku, že program zavinil zbor-
cení rozdílu ve mzde mezi zku-
šenými, polozkušenými a ne-
zkušenými delníky, a že docí-i
léno jim bylo zorganisování se
zamestnavatelu zatím co del-
nictvo necháno bylo samo sobe

Sdružení Práce dává N R A
kredit, že 815.000 mužu a žen
dostalo práci mezi 15. cerven-
cem a 15. srpnem, nejlepší to
rekord v mesíci od pocátku de-
prese.

V témže odstavci však Sdru-
žení ukázalo na více nežli 11,-
000.000 osob bez práce v dneš-
ní dobe. Pri tom Sdružení pra-
ví, že ovšem není možno oce-
kávati zázraky i v N R A. Dá-
le ukazuje Sdružení, že vzhle-
dem ku poctu tomuto hledeti
nutno vstríc zimním mesícum,
kdy snad až jeden milion osob
prijde o práci.

Dva roky za placení falešným
penízem.

Pro vydání zfalšované desít-
ky odsouzen byl Martin Braun
na dva roky do vládní káznice
v Lewisburg, Pa.

David Ostroff dán byl vlád-
ním soudcem na dvouletou
zkoušku, když najat byl, aby
udal falešný peníz.

Pro falešnou prísahu odsou-
zen byl George G. Walpert na
šest mesícu do vezení.

o
Bumbal musel resignovati.
Policista, Charles Lee, ze se-

verovýchodní stanice, jenž u-
dán byl, že byl opilý, musel re-
signovati ze služby v pondelí.

Catherine Leach z Ensor u-
lice žalovala nan, že 5. zárí jí
urazil nevhodnými poznámka-
mi a téhož dne odpoledne, že
jí strašil máváním rukou a vo-
láním ‘‘Woof! Woof!”

o
Býkem napaden, svalen pod

truck.
Farmár, J..G. Stevens z Crea-

gestown u Frederick, napaden
byl v pondelí býkem, když šel
pro krávy na pastvište farmy.
Býk tlacil jej asi 25 stop nežli
farmár se svalil pod truck a
tam uchránil se pred dálšími
útoky zvírete. Prsa byla mu
smácknuta a potrhán na ruz-
ných cástech tela.

o
Zdražení mléka v sobotu.
Baltimorané pocínaje sobo-

tou platiti budou 11 centu za
kvart mléka a 7 centu za pint.
po dohode práve uzavrené ve
Washingtonu s Henry A. Wal-
lace, sekretárem orby.

Zvýšení toto bude na zkouš-
ku po dobu jednoho mesíce.
Zvláštní druh mléka státi bude
13 centu kvart, pro školy, ne-
mocnice a hotely 12 centu
kvart.

Císlice Sdružení tak dalece sou
hlásí se stanovením Frances
Perkins, sekretárky Práce, jež
uvedla pocet zamestnaných v
mesíci na 750.000 a odhadova-
la, že príjem týdenní zvýšen
byl delníkum o $12,000.000.

Do srpna vrátilo se do práce
2,800,000. Vzdor tomu pocet
rodin odkázaných na pomoc
vzrostl proti srpnu minulého
roku o 85 až 90 procent.

Mají-li dva nebo trí miliony
práci, jedenáct milionu jest
hure na tom vzhledem ku vy-
cerpaným životním prostred-
kum svým behem posledních
ctyr roku.

Uniová Práce pocíná pra-
covati pro zavedení 30 hodino-
vé týdenní práce vzhledem k
tomu, že 35 hodinovou týden-
ní prácí není možno docíliti
zamestnání nezamestnaných.

Boje mezi kapitálem a
delnictvem jsou na denním po-
rádku. Stávek v zemi jest stá-
le se zvyšující pocet.

Doznal falšování penez.
William E. Davis, 231etý

Baltimoran, souden byl v úterý
v Cumberland pro vydání fa-
lešných penez. Odsouzen byl
na dva roky, ale trest mu odlo-
žen, ponevac dosud porádne se
choval a bez práce byl po dva
roky.

Ve vezení Davis byl tam od
14. cervence, když u neho na-
lezeno bylo 22 falešných pade-
sáti centu.

o
Stanice busu prepadena.

Dva bandité v noci ze ctvrt-
ka na pátek prepadli úradovnu
stanice busu na Charles ulici v
blízkosti Lanvale a oloupili v
ní úredníka, Henry Hoffmas-
ter o $320, které jim vydati
musel z pokladny. Prepaden
byl, když v úradovne po 11.
hodine jedl sandwich. Bandi-
ty prinucen byl vlézti do prí-
stenku a tam zustati zatím co
byla jimi pokladna okrádána.

o
Prepad.

Henry Stump, prodavac ze-
udal policii v Catons-

ville, že stal se obetí zvláštní-
ho prepadu na Johnnycake sil-
nici nedaleko Hallofield road
a oloupen o S9B.

Když jel po silnici se svým
truckem, provázen byv pomoc-
níkem svým, tri zamaskovaní
zlodeji porazili strom jemu do
cesty. Když zastaviti musel,
ozbrojení revolvery vtáhli jej
a pruvodce do lesa a tam o svr-
chu recenou sumu penez jej o-
kradli.

Nemecko “jásá” nad Hitlero-
vými ideály.

Že obrovskou vetšinou Ne-
mecko s “jásotem” prijalo za
své náhledy Hitlera,udal v úte-
rý po príjezdu svém do New-
Yorku z Nemecka Emil Lud-
wig, žid, jenž vzdal se obcan-
ství v Nemecku stav se obca-
nem ve Švýcarsku. Ludwig
charakterisoval Hitlera, jako
osobu, jež hodí se verne ku ne-
meckému charakteru pestova-
nému po šedesát posledních
roku.

Má za to, že postavení židu
v Nemecku je beznadejné do-
kud Hitler vládne.

Ludwig je vehlasným živo-
topiscem Napoleona a Bis-
marcka.

o
Zabit vlakem na ceste za prácí

Albert W. Richter zabit byl
v pondelí ráno nákladním vla-
kem Western Maryland dráhy
mezi Moreland avenue a Ben-
talou ulicí. Spadl mezi loko-
motivu a uhelní vagon. Dle
všeho se chtel svésti na ceste
do práce mu Armádou Spásy
vyhlédnuté. Stár byl 56 roku.
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