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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

CHRISTMAS CLUB

'i Zpusob, který vám pripraví veselé Vánoce, neb budete 1
*:• *
* bez starosti kde vžiti penez na ruzné potreby Vánocní. ;

I BALTIMOKB
| OOMMBRCIAL
| BANK
% Clen spolecné záložní soustavy
i
* Severo-východní odbocka
| MONUMENT a COLLINGTON AVENUE
V
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Malý oznamovatel.
11 fcLP WANTED-FOR SALE-ETC^
PRODÁM aneb VYMENÍM

malou farmu v rozloze peti a-
kru, 2 x/z akru vzdeláno, na mí-
ste jest" dum, v nemž pet vel-
kých svetnic, garáž, dva sle-
picníky a letní kuchyn. Pra-
menitá voda a elektrické osve-
tlení na míste. Dane pouze

S2B rocne. Vymením za dum
v meste. Farma se nalézá blí-
že mesta Eastern Avenue &

Essex. K doptání v císle 3586
E. Fairmount Ave. aneb v re-
dakci “Telegrafu.”
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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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Andrew Hock 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

Zachránil z horícího domu po-
mocí žebríku.

V prvním blocku S. Carlton
ulice ohroženi byli ohnem v
dome vypuknuvším 281etý
James Cubbage a jeho 191etá
manželka, Louise a 21etá dce-
ra. Z nebezpecí pomohl jim
policejní strážník, John L.
Hayden, jenž krátký žebrík o-
prel o prsa svá, aby na tomto
sestoupiti mohli ohnem ohro-<
žení. Dítko shozeno bylo do
nárucí souseda, Harry Kendall
Ohen zavinen byl pretopeným
komínem.

o

Vrátili se.
Zpetnou návštevu Ritz diva-

dlu, c. 1607 N. Washington u-
lice, ucinili v úterý zlodeji a o-
kradli toto v celku asi S6OO.
Zlodeji prehlédli jinou skrín-
ku obsahující asi S4OO. Krá-
dež odkryla zamestnaná v di-
vadle Genevieve Urban. První
návštevu zlodeji udelali diva-
dlu 9. brezna. Tehdy ukradli
S2O.

o

Po 10 letech za tri loupeže.
Philip Kaplan a Donald Her-

zog, oba 18 roku starí, odsou-
zeni byli v úterý na 10 let do
vezení každý pro tri krádeže
v lékárnách. V jedné zranen
byl kulí dr. David Groathaus
ve 4400 blocku York road.
Prísnost’ trestu vysvetlena, aby
výstraha dána byla jiným,kte-
rí snad podobnému zvrhlému
životu obetovati se chteli.

o
Ulevila si na policistovi.

Christina Smith zaplatila po-
kutu $62.45 za kopnutí poli-
cejního chauffeura a policejní
matróny v západní policejní
stanici. Odsouzená jest 30 ro-
ku stará z 900 blocku N. Pu-
laski ulice.

NEW VORK
Newark-Elizabeth-Plainfield

$3.50
25. Brezna

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
1., 15. a 29. Dubna

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

Ku konci 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
Abie Coleman porazil Scotty

MacDougal.
Minulé úterý v krížkových

zápasech porádaných v Car-
lins Park Abie Coleman, ži-
dovský zápasník porazil Scot-
ty MacDougal v 27 minutách.

Krajan Ernie Dušek zvítezil
nad Dr. Arlen Halí v 87 minu-
tách.

Bert Rubi, jenž poprvé zde
zápasil porazil Little Beaver v
15 minutách.

Zápas mezi Orville Brown a
Buck Weaver po 30 minuto-
vém zápasení prohlášen byl za
nerozhodnutý.

Andy Rascher zdolal Sid
Nabors v 14 minutách.

Príští úterý nebudou porá-
dány žádné krížkové zápasy.

o

Zatcený jako bandita.
Skrývající se na streše bu-

dovy “Maryland Historical
spolecnosti” na Monument a
Park avenue stojící, zatcen byl
v nedeli Dorsey Major, 28 ro-
ku starý cernoch.

Z Manheimer lékárny na
Eutaw Place ukradl v nedeli
neznámý zlodej S4O na hoto-
vosti a za S6O koralky.

Ozbrojený bandita pre-
padl grocerní obchod ve 2600
blocku Madison avenue a pr-
chl s sls.

o
Zabil manželku.

Robert Slayton, cernoch, za-
strelil svoji manželku, Mary
Slayton, behem hádky, jež me-
zi nimi se strhla v jejich do-
move, c. 623 W. Mulberry ul.

o
115 nových prípadu spalnicek.

V pátek posledního týdne o-
známeno bylo zdravotnímu ú-
radu nových 115 prípadu spal-
nicek. Prípady oznámeny by-
ly ve všech stran mesta.

o.

Ctyrletému hochu ujeta noha.
Elektrickou poulicní károu

ujeta byla 4 roky starému ho-
chu, Charles Blische ze S. Clin-
ton ulice, noha v blízkosti prí-
bytku rodicu.

* o
Pádem s houpacky si rozrazila

lebku.
Jedenáctiletá Anna Johns z

Race ulice, spadla v úterý pri
hraní si v Riverside parku s
houpacky a rozrazila si lebku.
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Stávkovní hnutí.
Ranní zprávy ve ctvrtek z

Washingtonu oznamují, že že-
leznicári neprijali Roosevelto-
vy návrhy na odvrácení hrozí-
cí železnicní stávky. Ze stra-
ny vládní ve vyjednávání jest
v cele Joseph B. Eastman. V
konferencích pokracováno zno
vu ve ctvrtek. Vudcové želez-
nicních bratrstev zavrhli návr-
hy železnicních správ na po-
kracování 10 procentního sní-
žení mzdy.

Stávka v jižních prádelnách
predpovedena nebude-li Wag-
nerova pracovní predloha pri-
jata kongresem.

V severním Ohio a v San
Francisco vypukly menší stáv-
ky. President Roosevelt je žá-
dán, aby predešel stávce lod-
ních nakladacu. Pokusy urov-
nati menší pracovní obtíže ko-
nány jsou ze strany vlády v
ruzných cástech zeme. Mezi
temito jsou dva sporné body
nahrnující v sobe 10.000 tkal-
covských a 4.000 obuvnických
delníku v Novoanglicku.

President Roosevelt ve stre-
du varoval továrníky automo-
bilu že nesmí dojiti ku stáv-
kám v jejich dílnách. Žádá
jak továrníky tak delníky, aby
ucinili ústupky. Jednání jsou
dále na ctvrtecním programu.

V New Yorku v divadelním
distriktu Broadway— do-
šlo ve stredu v noci ku nepo-
koji, když stávkující ridici ta-
xicabu a jejich prátelé utkali
se s policií. Ku stávkujícím
800 ve stredu pripojili se jiní
z Manhattan, Bronx, Brook-
lyn a Queens.

o

Kongres a pense v nezamest-
nanosti.

Sekretárka Práce, Frances
Perkins, administrátor Hop-
kins a senátor Wagner ve stre-
du obrátili se na kongers, aby
vedl ku zrízení pojištování pro
prípad nezamestnanosti.

Skupina tato návrh tento
predložila ve výboru kongre-
su.

o

Umírající zpusobil ohen.
M. Kiell, 481etý delník v

Sioux City, udelal si ohen v
malých kamínkách. Náhle do-
stal srdecní záchvat a skácel
se, pri cemž kamna prevrhl.
Žhavé uhlí se rozlétlo po zemi
a postel zacala horet. Kiell
nalezen byl mrtev.

o

Ceskoslov. konsulát ve Varša-
ve kamenován.

Ve Varšave, Polsko, asi 200
demonstrantu napadlo csl. le-
gacní budovu a vytlouklo ne-
kolik oken. Demonstrace se
konala jako protest proti po-
stupu Ceskoslovenska vuci pol-
ské menšine v Tešíne, Slezsko.

o

Francouzi protestují.
Asi 15,000 delníku z jihozá-

padní Francie, pochodujících
po boulevardech Paríži pod
cervenou vlajkou, hrozilo vlá-
de “drastickými kroky”, pak-li
nebude chrániti francouzský
terpentinový prumysl proti la-
ciné souteži Spojených Státu.
Podle projevu recníku, Ame-
rika posílá príliš mnoho ter-
pentinu do Francie, jejíž pru-
mysl trpí poklesem cen, jakož
i snížením bývalé subvence
prumyslu vládou, ze 30 mil.
na 12 mil. franku.

o

Nemecký vývoz.
Nemecký vývozní obchod u-

trpel ztrátu 62,000,000 ríš.
marek (asi $24,800,000) be-
hem února, ve srovnání s tím
samým mesícem pred rokem.

i o

500. výrocí bitvy u Lipan.
Dne 30. kvetna letošního ro-

ku bude tomu 500. let, co na
pláni lipanské došlo k bitve
mezi rozvadenými stranami
táborskou a panskou. U prí-
ležitosti vzpomínkových dnu
predvedena bude sdruženými
korporacemi a spolky okresu
kourimského a okresu soused-
ních davová scéna: “Táborení
vojsk Prokopa Velikého u Kou
ríme roku 1434”. Scéna tato
má býti ukázkou doby tesne
pred neštastnou bitvou u Li-
pan. Predvedeny budou útva-
ry a oddíly vojsk husitských v
pochodu i v tábore, jejich zvy
ky, nadšení i rozpory, urovna-
né tuhou kázní bratrskou. Po
této scéne úvodní budou pro-
vedeny obrazy, znázornující
verne: Následky bitvy u Lipan,
robotu, popravu ceských pánu,
emigranty, selskou rebelii, do-
bu národního probouzení, mo-
bilisaci, svetovou válku a naše
národní osvobození. Davovou
tuto scénu zaradila Národní
rada ceskoslovenská do rámce
vzpomínkových oslav lipan-
ských.

j Zveme vás j
5 My zveme vás tímto abyste otevreli úsnorní úcpt n =

PROVIDENT SAVINGS BANKY. Mužete Sžetí va- ?
| se pemze na požádaní.

§ 100 CENTU ZA DOLAR. |

I Nemáme žádné akcionáre. fCokoliv Banka získá, jde ve prospech vkladatelu.

j ; 3% úrok |
I Provident Savings Bank I
I Založen v roce 1884
s 15 Odbocek ve meste |

| “Jedna ve vašem sousedství” I
i Otevreno denne a v sobotu vecer,
i Hlavní úradovna §

I Howard a Saratoga ulic |

KOŠILE
Pro Jarní Období, Nových Vzorku

$1.35, $1.65, $1.95
Vázanky pro jarní období

65c a 95c
Klobouky 2.95 Emerson 3.50
F. J. BUSINSKY

900 X. CHESTER STREET
2202 E. MONUMENT STREET

| Neobycejná Hodnota
* ' nabízená zde í

1 v Dámském Oddelení |
S ku okamžitému použití v našem

1 Moderním Odevním Oddelení
I Dámské Šaty s37§ a výše jj
i Kabáty a Obleky 1i $6.75 a výše
I Zajistete si slušný oblek ku svátkum Velikonocním. |
| Otevrte si úctující úver u nás |

I Klecka-Levy & Russý lne.
i 2232 E. MONUMENT ST.

Ruzné.
Pozoruhodný zjev hlásí

se z Kapska. Paviáni, žijící v
tamnejších hornatých krajích
osvojili si zvyky dravých zví-
rat a decimují stáda ovcí far-
máru zpusobem prímo neuve-
ritelným. Jistý farmár ozná-
mil, že za poslední 4 mesíce
roztrhaly mu opice pres 400
ovcí, které snedly. Farmár za-
strelil sice 14 paviánu, avšak
pronásledování techto chy-
trých opic je velmi obtížné, ne-
bot pastím se vyhýbají a clove-
ku je velmi težko priblížiti se
jim na dostrel. Pri tom se pa-
viáni tamních v koncinách vy-
skytují ve velkém množství.
Jinému farmári se podarilo v
posledních mesících otráviti a-
si 400 opic, aniž pozoroval, že
jich nejak übývá. Farmári žá-
dají naléhave, aby vláda vyp-
sala premie na lov opic a chte-
jí organisovati výpravu proti
temto škudcum jejich hospo-
dárství.

Anglický umelec Donald
Maxwell oznámil, že objevil
methodu, kterou lze obrazy a
jiná umelecká díla úcinne chrá
niti proti zkáze a vlivum.
Maxwell zabýval se velmi
dlouho studiem této otázky, až
se mu podarilo nalézti zpusob
konservování obrazu, který
nejen zamezuje škodlivým vli-
vum vzduchu a vlhka, ale i
žáru, zachovávaje jejich pu-
vodní vzezrení. Vynálezce o-
všem tají podrobnosti svého
vynálezu, jejž hodlá si dáti pa
tentovati.

Mezinárodní kancelár
svazu továrníku, velkoobchod-
níku a detailéru, obchodují-
cích klenoty a drahými kovy,
uzavrela ve smyslu usnesení
londýnského kongresu s ústred
ní kancelárí mezinárodní kri-
minálne-policejní komise úmlu
vu, dle níž byla vytvorena me-
zinárodní pátrací služba pro
klenoty. Opatrení toto deje se
z duvodu, že krádeže klenotu
a drahokamu provádejí zpra-
vidla mezinárodní zlodejské
organisace, které dovedou
svuj lup prostrednictvím svých
zahranicních spolecníku velmi
rychle zašantrociti. Proto je
nutno, aby pátrací aparát byl
organisován mezinárodne a to
tak, aby svou pohotovostí do-
vedl celiti rafinovanosti mezi-
národních zlodejských tlup.

“Bej” a “effendi” byly ve
starém Turecku tituly, které
puvodne byly udelovány pou-
ze vysokým úredníkum a du-
stojníkum, které však pozdeji
staly se oslovením pro prísluš-
níky vyšších vrstev a zejména
pro Evropany, kterí se zdrželi
v Turecku. Posléze byl nekte-
rým z techto titulu oslovován
každý, kdo zaujímal nejaké
vyšší sociální postavení. Ny-
nejší turecká vláda nyní roz-
hodla, že tato oslovení mají
býti vesmes odstranena, pone-
vadž nesouhlasí s duchem mo-
derního Turecka. Titul “pa-
ša” zustane naproti tomu nadá
le zachován, ponevadž má vý-
znam výhradne vojenský a ne-
vyjadruje nijakého odstupne-
ní ve smyslu sociálním.

o
Vyzvedac, Kadlec spáchal

sebevraždu.
Sebevražda špiona Franti-

ška Kadlece v budove poli-
cejního reditelství v Praze od-
halila pred verejností velkou
špionážní aféru, která mela
zustat v zájmu obrany státu
utajena.

Jde o vyzvedacství, které
souvisí se špionážní aférou,
jež byla odhalena v lonském
roce v Plzni. Od té doby sle-
dovali detektivové zpravodaj-
ského oddelení mnoho osob.
Pátrání skoncilo zatýkáním,
které bylo ve vší tichosti pro-
vedeno pred týdnem. Kadlec
byl zatcen 27. února a ucinil
obsáhlé doznání.

Byl pouze prostredníkem ji-
ných osob, clánkem v retezci
celého prípadu. Pri domov-
ních prohlídkách byl jak u ne-
ho, tak u jeho spolecníku na-
lezen obsáhlý usvedcující ma-
teriál, z nehož bylo zrejmo, že
vyzvedaci soustredili svou po-
zornost na výzbroj csl. armá-
dy.

Všichni zatcení, celkem šest
osob, jsou presvedcením ko-
munisté. Stáli ve službách ci-
zího státu, který s Csl. republi-
kou nehranicí. Hlavní úlohy
v afére hráli cizí státní prí-
slušníci. Jpden z nich nebyl a-
ni v Pra _ nlášen pobytu.
Za své zlocinné služby byli
dobre placeni. Materiál o pe-
nežních zásilkách je rovnež v
rukou policie.

Sebevražde Kadlece nebylo
možno zabránit. Šel s detek-
tivem docela klidne. V okam-
žiku, když se vrhl pres
dlí, chytil ho detektiv za nohu.
Nepodarilo se mu však zabrá-
niti hroznému pádu. Kadle-

cova noha se mu, vymkla z ru-
ky. Teprve nyní, po tragické
události, je videt, jak zábradlí
na schodištích v budove poli-
cejního reditelství je nízké a
prekvapuje, proc nebylo opa-
treno vysokým dráteným pleti-
vem, jako v domech soukro-
mých. Loni byla provedena
cástecná adeptace budovy, ale
na tuto naléhavou potrebu si
nikdo nevzpomnel.

Je nej vyšší cas, aby se pre-
stalo nemožne šetrit na defen-
sivní obrane státu. Pralm se v
poslední dobe stala eldorádem
záhadných cizincu, kterí, ac-
koliv na oko nic nedelají, pro-
vokují blahobytným životem.
Bydlí v drahých pensionech,
jezdí v autech a flákají se po
barech. Je nutno prísne zkou-
mati duvody, proc tito lidé vy-
volili Prahu za svuj docasný
pobyt.

o

Uštván vidinami až k sebe-
vražde.

Jiste podivný duvod se našel
k zoufalství 211etý bohoslovec
ze semináre v Ružomberku K.
Szábov. Obesil se na strome u
své rodné obce na Trnavsku.
V kapse mel latinsky psaný do
pis, v nemž velmi vážne vysve-
tluje, že v dome jeho rodicu je
stále slyšet skrípání zubu bý-
valého majitele domu, který
tam byl zavražden. Nepomo-
hly prý ani modlitby ani zaklí-
nání a skrípání jeho zubu prý

se ozývá stále. Proto prý se
bohoslovec odhodlal radeji k
ukoncení svého života. Mladík
už pred casem musel pro ner-
vovou chorobu prerušit studie,
byl proto doma u rodicu, ale
nikdy* nikomu nerekl, co ho
trápí. Krome neho nikdo ne-
slyšel v dome žádné skrípání
zuby a šlo jiste o chorobnou
predstavu nemocného.

o

Kilo másla u sedláka 10 Kc.
Na venkove stále klesají ce-

ny mléka a másla. Na Polen-
sku v zapadlých vesnicích ku-
puje se kilo výborného selské-
ho másla za 10 Kc. Na Cesko-
moravské vysocine prodávají
se vajícka ve vsích za 25 Kc.
Na pražské plodinové burse
prodávala se vajícka ve vel-
kém kopa za 28 až 29 Kc. Na
bursách cena mouky sice stou-
pla, ale zdražení v drobném
prodeji a u pecivá se neproje-
vilo. Zemedelská družstva to-
tiž vykoupila tak velké množ-
ství obilí, že ted je po obilí
znacná poptávka. Shánejí je
zejména mlýny, pro doplnení
zásob. Za posledních ctrnáct
dnu stoupla cena žita a pšeni-
ce o deset korun na metráku

Zdražila také ve velkém
na bursách mouka, a to
o deset haléru na kilogramu.
Ve skladištích družstev je o-
všem obilí zásoba. Mlýny ma-
jí skladište.


