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

|
CHRISTMASICLUB j

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

I BALTIMORE \
I OOMMEROIAL i
í BANK |
? t
} Clen spolecné záložní soustavy |
? Severo-východní odbocka J
? MONUMENT a COLLINGTON AVENUE $

?#??????????????????????????????????????????????????

Malý oznamovatel.
HELP WANTED-FOR SALE-ETC

PRODÁ SE: Mlékarská a
drubežnická farma 65 akru v
rozmeru, 60 akru zdeláno a 5
akru lesa. Dum s osmi svetni-
ci na míste a vedlejší stavby.
Jeden a pul míle za Aberdeen.
K doptání v redakci “Telegra-

PRODÁM. Farmu 33 akru
se vším zarízením. Zaseto špe-

r.át,žito, zelí, kukurice a bram-
bory, 2 kone, 1 kráva, slepice a
kachny. Cena $4500. Antonie
špacek, Stemmets Run, Md.,
Box 104, Walnut Road. K dop-

tání na míste aneb v redakci
Telegrafu.

Nabídnutí k snatku!
Vdovec 68 roku stár, preje si
uciniti známost s vdovou od 50
do 60 roku starou. Dobrý bez-
starostný domov. K doptání v
císle 3536 E. Fairmount Ave.
aneb v redakci “Telegrafu.”

Joseph A. Senger, Ph- D.
ceská lékárna

Roh Milton & Ashland Avenue
Zvláštní pozornost se venuje

lékarským predpisum.
Tel. Wolfe 0438-3790
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NEW YORK
Newark-Elizabeth-Plainfield

$3.50

V nedeli, 22. ríjna
Vlak vyjede z Camden sta-
nice v 1.00 A. M. neb 8.40
A.M., z Mt. Royal v 1.05 neb
8.46 A. M.
(Káry jsou otevrené k ná-
stupu v Camden v 10 P. M.
v sobotu).

$2.75 PHILADELPHIA
V nedeli, 15. ríjna

Vlak vyjede z Camden 8.40
A. M. a 12.16 P. M., z Mt.
Royal 8.46 A.M., 12.22 P.M.

Ku konci každého týdne
Velmi snížené ceny.

Do ršech 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
Dick Shikat zápasiti bude s

Ray Steele príští pondelí.
Príští pondelí, 16. ríjna v

krížkových zápasech poráda-
ných v Carlins Park v hlavním
zápase který urcen na dobu 2
hodin aneb 1 porážku Richard
(Dick) Shikat setká se s Ray
Steele. Zápas tento porádán
mel býti minulé pondelí ale by-
lo to nemožno pro Mr. Ed Con-
tose, poradatele onech zápasu
by tito zápasníky seraditi mo-
hl v tak krátké dobe a proto
zápasy odloženy byly na príští
pondelí. Vítez tohoto zápasu
bude míti príležitost setkati se
s championem Jim Londosem o
svetový šampionát v krížko-
vém zápasení, který Londos už
drží po 3 léta.
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Andréw Heck Pii. C.
zkušený lékárník

Peclivost -zdvorilost -vedomost
správnost.

Zvláštní pozornost se venuje
lékarským predpisum.

Telefonujte nám co si prejetí
my vám to dodáme.

Telefon: Wolfe 2386 a 2137

ROH PATTERSON PARK
A ASHLAND AVENUE
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Ohen.
Plamen v Carroll parku za-

bleskl se v oku Roberta Smitha
45 roku starého, tak, že skocil
ku požárnímu alarmu a zavo-
lal hasice. Z celého požáru
vyvinulo se, že požár nebyl ni-
cím jiným nežli ohnícek v ple-
chové nádobe, pri nemž ohrí-
val se nocní hlídac parku.

Soudce propustil jej z obža-
loby dání falešného alarmu,
když hasici odepreli jej stíhati.

o
Dr. Douglas resignoval.

Z úradu asistenta superin-
tendenta mestských škol, resig
noval Carlton E. Douglas. Od-
chází s výrokem: “Platím za
to, že jsem byl verným školám
Baltimore.”

o
Špatný výdelek.

V Curtis Bay pobrežní stani-
ci prodány byly ve dražbe lod-
ky užívané ve kvetu prohibice
na stíhání bootlegru. Lodi ty-
to postaviti dala vláda nákla-
dem $456.000. Nyní za ne do-
stala $7,585.

o
Snížení služného governéru.

Tímto mesícem oznámil go-
vernér Ritchie státnímu po-
kladníku, že snížení jeho služ-
ného vešlo v platnost’ spolu se
služnými jiných státních úred-
níku.

Služné governéru sníženo o
$675. Nyní obnáší rocne $3,-

„
825, cili $10.50 denne.

V následujících 4 zápasech
které urceny na dobu 30 minut
aneb 1 porážku úcinkují:
George Hills vs. Orville Brown
Renato Gardini vs. Cliff Olsen;
Grandovich vs. Wladek Zbyz-
sko; Podubny vs. Karl Davis.
Vstupné SI.OO, $1.50 a $2.00,
Plus Tax. Ženy v pruvodu mu-
že mají vstup volný.

o
Nemocný usmrtil se skokem s

okna nemocnice.
Pádem s výše 50 stop, s o-

kna 4. poschodí Universitní ne-
mocnice, zabil se v úterý 57 ro-
ku starý Hubers Sayers. Do
Baltimore prišel z New Yorku.
Do nemocnice vzat byl v sobo-
tu, když trpel silnou horeckou.
Byl vysloužilcem z války.

o
Poranena pri hre footballu.

Pri pozorování hry footballu
v Bloomington Oval v nedeli,
271etá Gertrude McConnell z
Ellamont ulice, zasažena byla
ballem do hlavy tak, že v bez-
vedomí klesla. V nemocnici u-
znáno, že utrpela otres mozku.

o
Smrtelný pád.

Pádem se schodu na chodník
pred domem, c. 437 N. Milton
avenue, zabila se v nedeli 751e-
tá Margaret Larkey. Rozrazi-
la si lebku.

o
Florida proti prohibici.

V úterý stát Florida hlasová
ním vstoupil do rady 33 státu
prohlásivších se pro odvolání
prohibice.
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Automobily.
Milford Eckman, brzdic drá-

hy, zabit byl na York road a
Rossiter avenue, když zasažen
automobilem, hozen byl do dál
ky 25 stop pod jiný automobil.
Stár byl 66 roku. Eckman za-
sažen byl automobilem ríze-
ným Karlem Kuhfuss z Annes-
lie avenue. Taxicab pod který
vržen byl, rídil George L. Lut-
terell z E. Preston ulice.

Jeden muž poranen byl a
20 školních dítek protreseno,
když bus,v nemž jely do Mounfe
St. Agnes školy, srazil se s au-
tomobilem na Woodburne ave-
nue a York road. Automobil
rídil George Schott z Mortimer
avenue. Ve srážce poranen byl
na kycli.

Claude T. Martin, 40letý
z Forge avenue, Roland Park,
odsouzen byl na 30 dní do ve-
zení, že rídil automobil, když
opilým byl. Zatcen byl na Ro-
land avenue a Club road poli-
cií rádio automobilu, když za-
hlédnut byl, jak projel križo-
vatkou bez ohledu na rudé
svetlo.

Mary Smith, 661etá, sra-
žena byla automobilem na Wa-
shington Boulevard, který rí-
dil Walter Lanahan z Laurel.

Ackoliv pocet obyvatelu
Baltimore mesta skoro rovná
se poctu okresu Maryland-
ských, skorém dvakrát tolik o-
pilých ridicu automobilu v o-
kresích dopadeno bylo.

Dvacet devet ridicu automo-
bilu v meste bylo obžalováno z
prestupku tohoto a šest z nich
usvedceno a odsouzeno do ve-
zení. V okresích sedmdesát
bylo zatceno. Z techto 65 by-
lo usvedceno, ale jenom osm
posláno do vezení.

Pro neopatrnou jízdu pred-
voláno do Traffic soudu v Bal-
timore 966 automobilistu a 115
uznáno vinnými. V okresích
zatceno bylo 421 a 305 uznáno
vinnými.

Dve osoby odsouzeny do ve-
zení, že na okresních boulevar-
dech jely vetší rychlostí nežli
60 mil za hodinu.

Emma Lewis z Cumber-
land, Md., a Coley Porter z E-
chart Mine, Md., zabiti byli ve
srážce dvou automobilu ve
vzdálenosti 6 mil od Spingfield
Ohio. Poraneno bylo pet ji-
ných. Jedním z nich byl otec
Lewisové.

Marylandští výletníci jeli na
výstavu do Chicaga.

62letý Charles Lang pri
precházení Patapsco avenue a
3. ulice v Brooklynu, sražen
byl automobilem Jamese Do-
naldson z Harford road, prera-
žena mu noha a lebka potluce-
na.

Neznámým automobilem
zasažen byl John Super a tež-
ce zranen, když vystoupil ze
svého automobilu na Oak ulici
aby rozžehl svetlo na zadní
cásti tohoto. Byla mu prera-
žena noha a potlucen na lebce.

Olivii Kleinleibst z West
North Avenue preraženo bylo
rameno, když u svého domu
zasažena byla automobilem
Johna M. Fold.

Samuelu Foster preraže-
na byla noha, když ve stredu
precházel Markét Place.

o
12.746 osob rakovinou stiže-

ných uzdraveno.
Lékari ze Spojených Státu a

zámorí, udali ve stredu v je-
jich poradách v Chicagu kona-
ných, že v posledních trech le-
tech uzdraveno bylo 12.746 ra-
kovinou trpících osob.

Dr. Mason myslí, že ve sku-
tecnosti uzdravených je více.

Zbranemi proti zhoubné ne-
moci jsou: operace, X-paprsky
a radium. Všech techto užito
býti muže se znamenitým vý-
sledkem, když onemocnelí v
cas by se hlásili a necekali až
nemoc silne pokrocí. Ponevac
rakovina na pocátku je bezbo-
lestnou, pomerne jenom málo-
kterí sverují se v pocátcích lé-
karské pomoci.

o
Zabit padajícím stromem.
Harold McPherson, 17, z

Maquecoty, byl zabit, když po-
máhal káceti stromy na farme
Ernesta Scotta u Maxuecoty,
lowa.

o
Bílá vrána.

Když Rev. J. W. Zebra, z
Moravia, la., skoncil nyní 31.
rok pastorství V methodistské
církvi, docílil kazatelského re-
kordu. Do té doby po 1,656 za
sebou jdoucích nedelí jednu za
druhou? nepretržite kázal. S
malou výjimkou, ackoliv je “o-
kružním pastorem,” Rev. Ze-
bra nikdy nemel za starších
dob kone a brycku, a nemá ani
nyní automobil. Vždy jej
bud nekdo svezl, nebo šel peš-
ky.

Alkohol táhl jako z becky.
V líšenské sokolovne konala

se letos 25. února tancovacka,
na které krepcila mimo jiných
slicných dev také slecna Marie,
zamestnaná u jednoho hostin-
ského v Brne.

Krepcilo se až do Casných
hodin ranních. Když bylo asi
6 hodin, spechala slecna Marie
ke svým rodicum v Líšni, aby
se prevlékla, nacež se dala pe-
šourem do Brna. Na té zába-
ve byl také nejaký pan Franti-
šek z Juliánova, který na zá-
bave brnkal na kytaru a mel
ji nyní prehozenou pres rame-
no. Když videl, že jde k Brnu
dáma, pritocil se k ní a tázal
se, zdali by se s ní mohl svézt.

V šest hodin v únoru, to bý-
vá ješte zpravidla tma. Ten
František nevypadal nikterak
duveryhodne, a když se snažil
navázat se slecnou Marií roz-
hovor, dívka neodpovedela a
zrychlila krok.

František šel za ní stále ve
vzdálenosti peti kroku.

“Hledte, slecno,” vece, “ce-
sta do Brna je dlouhá a lidé
jsou špatní. Pudem spolecne
a mužeme si zabrnkat na kyta-
ru, aby nám to lepší utíkalo.”

Slecna Marie rekla, že není
na brnkání naložená. Když
prý má František chut, at si
zabrnká sám pro sebe.

“To vod vás nejni, slecno
pekný, takhle odmítat muzi-
kanta,” tesknil František. Mí-
sto na struny potom brnkal na
kytaru své dovednosti, jak by
se mohl priblížit k dívce, která
ho vábila a byla pri tom tak u-
zavrená.

“Tak co, slecrio,” naléha
František na slecnu, když pri
šli k místu, zvanému “malému
mustku.” Brnkat se ne bu-
de?”

Slecna rekla že nebude, po-
nevadž prý má muziky za ce-
lou noc dost. Když mu rekla
tohle, priskocil k ní František
jako srnec, uchopil jikolem ra-
men, vtáhl ji do silnicního prí-
kopu a snažil se rozepnout ka-
bát. Nad tím se pan státní zá-
stupce velmi pozastavil, jež to
byl úkaz, jehož k brnkání na
kytaru není naprosto zapotre-
bí.

“Pomoc,” rozlehl se výkrik
únorovým ránem. V blízkosti
se ozval dusot neznámého
chodce. František ucpal slec-
ne ústa a byl za to vydatne
kousnut. Když mu ješte kyta-
ra na zádech zacla poskako-
vat, uznal, že se proti nemu
všechno spiklo a proto radeji
utekl presvedciv se, že slecna
Marie na jeho kytaru není ab-
solutne zvedavá.

“Já sem byl tehdá hrozne
napitý,” omlouvá se dnes
František a strachem se mu
tresou kolena.

“To nám ríkáte dnes. Sly-
šel jste svedkyni. Ríkala, že
z vás táhl alkohol jako z becky
ale že jste šel pekne rovne.
Kdybyste byl tak napitý, jak
dnes ríkáte, nemel byste jiste
chut na brnkání a z té vaší ky-
tary byste byl jiste donesl je-
nom dve prkýnka se svazkem
strun.”

Pan František dostal dva
mesíce podmíneného žaláre
pro zlocin omezování osobní
svobody, s pripomínkou, aby
pro príšte, bude-li chtít získat
nejakou dámu pro poslech brn-
kání své kytary, jednal pone-
kud spolecensky a v mezích
zákona.

Brnky brrrnk .
.

.

Neúroda bramboru.
Zatím co jižní Morava hlásí

nákazu bramboru, ješte horší
zprávy pricházejí z okresu ce-
skomoravské vysociny. Ješte
pred ctyrmi týdny usuzovali
odborníci, že letošní úroda v
bramborárských krajích bude
prumerná, místy velmi dobrá.
Nepríznivé pocasí však všech-
ny predcasné výpocty zmenilo
a situace se tak zhoršila, že
letošní úroda bramboru podle
nynejších odhadu odborníku
bude malá, podprumerná. Na
ceskomoravské vysocine, v o-
kresích Ždár na Morave, No-
vé mesto na Morave Bystrice
nad Perštýnem, Kunštát, Vel.
Mezirící tedy v kraji ciste
bramborárském, plné ctyri
týdny již nepršelo, puda úplne
proschlá, takže bramborová
nat predcasne A tam,
kde neuschla (v polích vlh-
kých), byla plne spálena mra-
zem. Bramboru bude na Ho-
rácku málo a k tomu ješte ma-
lé. Také strední Morava, hlav-
ne Kojetínsko a Prostejovsko,
následkem dlouhotrvajícího
sucha bude míti menší sklizen
bramboru a podobne tomu bu-
de i na Valašku a v Pobeskydí.
Celkove možno ríci, že letošní
úroda bramboru bude na Mo-
rave znacne menší než loni.

Divoké scény pri požáru.
V delnické osade Malý Be-

ranov u Jihlavy vypukl ohen
v nejstarší budove, cinžovním
domu rolníka Leopolda Adie-
ra, který obývá devet rodin,
jejichž clenové vesmes spali.
Ve zmatku, který nastal, když
plameny zachvátily strechu,
nemohli všichni lidé opustiti
horící stavení. Dve staré a
neduživé ženy musely býti vy-
neseny, hoch políra Hammra
se opozdil a ponevadž již hore-
lo na chodbe, musel vyskociti z
prvního patra na ulici. Požár
uhasily privolané hasicské sbo-
ry místní a jihlavské. Pone-
vadž ohnem a záplavou vody

se proborily stropy, hrozí celý
objekt sesutím a není schopen
obývání. Octlo se tak 25 osob
bez prístreší, které budou üby-
továny v osade a okolí, ško-
da ciní 100,000 Kc a jen z po-
lovice je hrazena pojištením.
Požár vznikl od trámu, zazde-
ného do prasklého komína, pro
což byl již majitel domu vybí-
zezen k náprave.

o
Pytlák obhájcem hajného.
Do nemocnice ve Spišské

Nové Vsi byl privezen rolník
G. Palider z Havranní Doliny
s prostreleným brichem. Ve-
delo se o nem, ež má svou ho-
nitbu, ale pres to že je náruži-
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jváš úrok jest již hotov. 1
i Pul-rocní úrok dle rozvrhu ]
I 3% rocne j
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do knížek bankovních.
| Prineste vaší bankovní knížku do kterékoliv bankovní |

úradovny patnácti odvetví.
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[Provident Savings Bank]
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| Howard a Saratoga ulic I
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Všecky úradovny otevreny denne aaždo 9 hodin f

v sobotu vecer.
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í NORTHWAY GARDENS (
i 6507-6601 ALTA AVENUE i
J Off Northern Parkway

] HAMILTON j
( FLOWER SHOP {
j 627 N. MONTFORD AVENUE at MONUMENT ST. i
f Cut Flowers f Pot Plants Funeral Designs f

PODEKOVÁNÍ.

Srdecné díky necht prijmou touto cestou všichni prá-
telé a známí,jkdož jakýmkoliv zpusobem soustrast svou
projevili a naší vroucne milovanou manželku a matku

Helenu Páskovou
k poslednímu odpocinku 10. ríjna na Národní hrbitov do-
provodili. Dálší díky všem dárcum kvetin a pruvodcím
rakve, za poslední službu zesnulé prokázanou. Též deku-
jeme Rev. Jos. Vondráckovi za výkon pohrebních obradu
a útechy plná slova k pozustalé rodine.

Vdecní: DOBROSLAV PASKA, manžel,
DOBROSLAV, HELEN A LADISLAV, dítky.

vý pytlák. Zemrel. Zustala
po nem vdova se tremi sirotky.
Lidé byli presvedceni, že deti
pripravil o otce hajný Rych-
fcarcík z Bílé Vody a mnozí mu
již hrozili pomstou. Také
cetnictvo zacalo vyšetrovat, za
jakých okolností bylo na py-
tláka streleno. Náhle se však
prihlásil necekaný obhájce po-
dezrívaného hajného. Je to
nerozlucný druh zastreleného,
rolník Štepán Karchfiák. Sta-
tecne priznal, že byl s Palide-
rem na pytlácké výprave v sou
sedním revíru. Zahlédli haj-
ného a dali se na útek. Pali-
der bežel za Karchnákem,
který puškou zachytil o vetev,
vyšla rána a zasáhla Palidera,
Umírající pytlák nezradil prí-
tele, který ho neštstnou náho-
dou pripravil o život, ale když
Karchnák videl, že hajný je
nevinne podezríván, vydal se
radeji sám stíhání, aby zachrá
nil nevinného.

o
Zabit elektrickým proudem.

Pri pastve dobytka vylezl z
rozpustilosti na stožár elektri-
ckého vedení o vysokém nape-
tí 13 letý Alexander Geoczi z
Kajdanova u Mukaceva. Byl
elektrickým proudem zasažen
a sražen dolu, pri cemž si roz-
bil lebecní kost. Za nedlouho
zranení podlehl.


