
Pokrok Západu6
"Mně nesluší býti skoupým s

PRU PRO ROK 1900
tédry i svátosti obřadu nejhnusněj-ší- m

způsobem zneužil O něm

možno tvrditi Že když pravicí
uděloval nejsvětější svátosti pá-

chala levice nejhrubší hanebnosti

Konečným rozsudkem byla pak

Gimplová a manželé Neulingerovi

žaloby sproštěni za to farář Moo-

sauer odsouzen pro zločin svádě-

ní ke křivému svědectví do kázni-

ce na šest roků dále uznán vin-

ným z nemravného zločinu spá-

chaného na šesti nezletilých a do-

hledu jeho mu svěřených žačkách

a odsouzen i pro tento čin do

káznice na dalších šest let Cel-

kový tedy trest vyzníval pro něho

na dvanáct roků Zároveů pak
uznáno že na deset let ztrácí od

Přemi] za doplatek
Kdo nepřál by si žádnou 1 vedle uvede-

ných prémií zdarma má na výbír nSkte
rou z následujících prémií za doplatek

Již dávno by- -

Atlas celého světa io naiím pfa--aeaa————™ ním opatHti
naším ftenářfim pohodlný a dokladný
atlas totiž mapy všech zemí na svite Již
dávno pátrali Jame po spisu takovém

kterýž byl by důkladný a dokonalý a
v mírné ceně a taká již několikráte jsme
zaopatřili některé na zkoušku nabízejíce
je odběratelům naším Však to v žádném

případu nebylo co Jsme sobě přáli co

bychom rádi poskytli naším předplati-
telům Letos však vydán byl spis takový
kterýž v každém ohledu vyhovuje a
splňuje naše očekávání jak v ohledu do-

konalosti tak i spolehlivosti Atlasovšem
že anglický kteiýž naším odběratelům
nabízíme čítá celkem 192 stran z nichž
90 bude anglického popisu a 90 map 63
stran zaujímají mapy Severní Ameriky a
ovšem jest tu mapa Spoj Státu mapy
všech jednotlivých státa tak Jako 1

nady Kuby a Porto Rica Erropa za-

ujímá 13 stran map a sice jsk následuje
Evropa Anglicko s Waleském Skotsko
Irsko Souostroví Britské Francie s Bel-

gickém a Švýcarskem Německo s Nlzo- -

Každému z našich předplatitelů ať starému či novému
na rok ku předu poskytujeme opět letos

tak jako po minulých 23 roků cenné prémie a sice máme

letos hojnější a rozmanitější výběr než kdy dříve

Novým odběratelům zvláštní výhody!

PRÉMIE ZJAJRMLA
„ Po 22 roků již a tak opět i letos nabízíme čtenářům

DV Kalendáře za je(jnu z prémií kalendáře a sice k vůli rozmani-

tosti dva kalendáře za jednu prémii Jsou to kalen-- Z
1 prémii dáře následující

Viact prostonárodní kalendář na rok
Viaai 1900 obsahuje 15 povídek a hn
moresek nepočítaje krat&í i delM články
poučné Obsahuje též hojně a pěkných
vyobrazení a velký obraz titulní Krám-

ská cena tohoto kulendáře jest též
85 centu

Oba tyto kalendáře dáváme za jednu
prémii

Občanský Kalendář te%Í?
rok 1900 kterž mimo obyčejných částí
kalendářních obsahuje 13 povídek váž

ných i žertovných a množství rftznýrh
jiných článků částečně poučných čá-

stečně humoristických ozdoben jsa čet

oými vyobrazeními celostránkovými i

v textu Krámská cena tohoto kalendáře
jest 83 centů

Farář z Pockinfo

Obrazem nemalé zpustlosti a

xvrhlosti mravů jistých tříd něme-

ckého lidu bylo líčení jež ke

konci předánu týdne konalo se

před porotním soudem v bavor-

ském Straubingu
Žaloba stíhala Marii Gimplo-

vou pletou dceru nádenníka z

Pockingu pro zločin falešného

svědectví p Jana Moosauera 69-leté-

faráře z Pockingu Lukáše

Neulingera 35letého truhláře a

jeho 25letou ženu Emerencii

Neulingerovou z Pockingu pro

eločin svádění k falešnému svě-

dectví

Svědků předvoláno bylo celkem

97 Byly to po většině školní

dívky služky provdané Ženy atd

na nichž farář Moosauer dopustil
se nekalých Činů proti mravopo-čestnos- ti

Dle širších vývodo ža-

lobního spisu podnikl Moosauer

ke konci loňského roku vůči Gim-plov- é

v době její nemoci několik

nemravných útoků a když pak
děvče k vůli tomu předvoláno bylo

k soudu působil farář na ně svým

vlivem aby vědomě složilo křivé

nepravé svědectví Moosauer při-

pravoval Gimplovou k falešné

úřadní výpovědi ve zpovědnici a

při tajných schůzkách jež spolu v

podvečer mívali Při tom tvrdo-

šíjně přemlouval dívku jen aby
neváhala a před soudem nepravdu
odpřisáhla že prý si on vše již na

patřičných místech spraví kdežto

jí že se nic státi nemůže

Moosauer hájil se před soudem

vůči tomuto nařknutí velmi chabě
Kněz bez mála sedmdesátiletý

prováděl—jak se prokázalo— ne-cud- né

kousky ve své osadě již

přes 25 roků Téměř každou ženu

k níž v její nemoci byl povolán
obtěžoval neslušnými návrhy

Mnohé z nich sice další jeho
návštěvy si zakázaly ale žádná

Kdo by si nepřál dva kalendáře tomu poskytneme
na místě jednoho kalendáře mapu kapesní kterého-

koliv z následujících států: Arkansas Caliíornia
Mapy

různých StátU Colorado Idaho Illinois Michjgan Montana Ohio
~

Pennsylvania Oklahoma Iowa Kansas Minnesota
Missouri N Dakota South Dakota Texas Washington Wiscon-si- n

aneb mapu celých Spojených Států Tyto mapy jsou nejnovější
a nejdůkladnější z proslulého závodu tiskařského Rand McNally
& Co kterýž jak známo má v oboru tomto pověst nejlepŠÍ Mapy
Idaho Montany a obou Dakot jsou velkosti 14x21 palcích mapy
ostatních států jdou 21x28 palcích mapa Oklahomy 26x34 a mapa
Spojených Států 22x32 palců Při každé mapě jest seznam všech

měst městečeK a pošt vykazující obyvatelstvo každého místa okresní

sídla expresní a železniční společnosti pošty na kterýchž' se vydá-

vají poštovní poukázky telegraíní stanice dráhy a vůbec veškeré po-

učení jehož jest zapotřeby Cena těchto map jest 50 centů

Mapy Čech Každému je dojista milá mapa vlasti své a

proto abychom přišli vstříc přání našich před- -

Moravy a SleZSka platilů připojili jsme ku prémiím též mapy
vlastí českých totiž mapu Cech i mapu Mora

vy a Slezska Obě tyto mapy poskytujeme za jeden z kalendářů To-

tiž kdo si přeje tyto obě mapy na místě jednoho z kalendářů budou

mu ochotni poskytnuty

Dnifíufi a' CDIcfl nabízíme všem celoročním předplati-KUMAH-U

A JMTU1
telflm na výbxrjeden z následujících:

věcí kteráž lidu všemu náleží ''
odpovídal stařec "a protož tvou
Žádost vyplním'
"Pak ještě jedno pane!" ozval

se Milota "Jest-l- i dovolíš te-

dy —"
"Co jest? Tak ostýchavě jsi

jindy nemluvil"
"Dokud jsem v zajetí byl jed-

nala jen tato dívka se mnou vlíd-ně- ji

také na cestě jen u mne se
držela chápala se ruky mé — jeť
také z rodu vzácného"
"A proto tobě nakloněna i ro-

dem rovná — myslíš? Měl jsem s

tebou něco jiného v úmyslu je-- li

to však vůle boží — jakž ty pan-

no myslíš?"
"Z počátku myslím budu Živa

v tiché samotě potom se mnou

jednej jak se ti zalíbí''
"Tomu nás budoucnost naučí

Nyní zatím podej ruku svému
ochránci!'
I chtěla Margita již ruku vztáh-

nout! an sebou Stojmír trhnul

jakoby ho ostrý meč byl projel
"Pane — !" začal jazykem váznou-

cím

"Co jest?'' tázal se velmi laska-
vě stařec "Proč stojíš tak opo-

dál?"

"Propusť mě pane ze služby!
Člověk cestám uvykne jakmile

jednou po světě se ohlídnul A

pak — toť víš také že bych rád
života na bojišti okusil —"

"A proto chceš odejiti?''
"Proto pane!"
"Běda lhářům!"

"Jáť jen myslím pane můj
že — "

"Běda lhářům!"
"Nuž tedy věz — ta dívka leží

mně samému na mysli Nechce-l- i
mě však — vezmi si jiného Hle-dě- ti

ale na to nebudu jak ji
"—

"Stojmíre!" zvolala dívka s tvá-

ří uzarďělou a očima sklopenýma

"Margitol čeho se mám na-

dití?"

"Nepřála jsem ti hned od zpo-

čátku? Tys mě ale vždy nemilo-

srdně odbýval"
"Což pak jsem nemusel pro

piaa svého? Směl jsem k němu
s loupeží se navrátit?"

Tys ale předce mé srdce
— a máš je posavad''

"A předce chceš jiného?"
"Já?" řekla dívka a ruce pro-

sebně sepnouc na biskupa pofclíd-l- a

"Já nechci"

"Jakýž je to divný pomatený
svět?' jal se stařec po krátkém

rozmýšlení mluviti Všickni mluví

pravdu i vychloubají se tím — a

předce osa- - sama sebe i jeho obel-

hává — on zase mne i také ji —

jeden lže protože ho přelhal dru

hý Ten koukol již vidím neza-bladím- e

blaze oám kdy pšenice
nad ním vyroste? — jakž to ale s

tebou vypadne Miloto?'
"Pane —' odpověděl tento —

já mu dívky popřeji Jeť můj
ochránce — a ona ho miluje
"Dobře rak roaj synu! Ode

dneška budu míti jako dva syny

po bratru Král mi' něco k vůli
učiní — a pak si vezmi Stojmír
maďarského pána dceru Ty však

netruchli! Tys byl klamán na
zemi plné klamu synu můj!"

J K Tyl--

Pian za uspati aamm
Kafvttal cblcmctkf li rod a hudebními ná- -

atruá Lyon rjMttey aby aaifiU rychle vol
nem MKlDO IDOll IraOlXeJl BCCI IlOVe la Vanr"
ky poniírane plana nepatrň upotrebead
jako t Bnoékad nfcraoe ta cena téeaer nrpa-trao- o

bobři alejaná piana ml I ta MX

taraseni Plochá piana od M (X vy Urand
ptaaa oo eauu rotimm t pro opiny mim
prav vydán Nalétnete aivzi nimi piaaa:
hmereoo Uardniaa Knabe ntelnway Hale
Weber Cblrkertne Vbiber HaiW-to- n a Jiná
JeetU pomfllil aa ptotoo plit Ihned KaMe

piano klerét by a nerwvMta tak lak )ee
popaánovBiU kyt vraceno na vfiobu Braty

Adreeolta Lyoa 4 Uralynzt Na Adama eicatCM 1U

FR CUBA
Český právník

VE SCHUYLER - - NEBR

Vede právní pře při všech sou

dech v kterékoliv části státu a po
slouží právní radou ve všech pří-

padech Peřeje bedlivě a osobni
o všechny záležitosti mu svěřené

RcruzMCi: Bankovní dům F

Foldy Adresujte: Fr Cuba

Schuyler Neb

Or L II SIXTA

SCHUYLER NEBR

Pítáraa v HIlaaaTe klečka

Vdrabia poacaodL

Frank Doležal
pr vnikt

FREMONT - NEBRA3KA

Vjrfiznlo veíkerť aoadaf a prtvaf til
ilUMti on vrekaíoL iscb kra Hkém umě
v kterfmkov ekton Kai eUUada

Moderaf OiroeL VelepeaUr román od

V Haeklaadera Obsahuje 1120 otran pékad-b- a

formátu Cena 75c

ZloČIn S láska La Crha o Jean Xallorr-- )
Román od i na Daodeta pW 1 BoroTJ {itá

90 rtren Cena SOc '

Btsedy slovanské Miiia trl obsa-

huje Oop)lon brtor koiácka jKéť Taraa

Bnlbacena SOc Díl II o 1M ttr obeabaje hiřt
porldkf i r 1018 Kájeady od Marllvakljho a

poridka Kimoriik Nlkitln ad tdhof epiaoratele
Ona dHa IL Oba díly tuha rtaňoé dohro-

mady u jedna premH _

Chrám matky Boií v Pařitt tm Brme- -

ralda apanlK drle elkántké Eoman arěto-mimé-

aploratele Vlkt Hugo Čiti Vtt tr
ema 60e Tajemný hrad v KarmUech

VeSrponUrý román od portutnáho romaaoplrce
rraaoonzakéfao Jolee Verne-- a etraa Cena

Se Oba tyto romány ca Jedna prémiu

PO půlneeL- - VelepoateTy román v trccb

dílech od Vát Vlíka t relkých etran Cana

lOceati

DUktTÍ iXtékfiT main e átwta M éala- -

kéa ápad americkému r I díiech Sepaal

r Dnpteiwla 3H relkých ttran Cana OU

Děti kapitánaGrante Mn nejuMi
MjpoaUvějMch román t Jalla Veto Zaajl-dnia-

CenoOOe

Sovf Mete Kristo Sapina roman a de

jte pavftáoi v rarácb od Jolet Terně a MS

CeoaTS

souzenec svoji občanskou čest

Bždt lhářům

Doltonienf

V tom se nový zástup z brány

vyhrnul Byli to kostelní zpěváci
a přisluhovači biskupa Velehrad
ského

"Pane pane můj — ach strý
če!'' zvolal Milota zahlídnuv star
ce za sborem posluhovačů při
cházejícího a rychlým krokem k

němu pospíchal
"Miloto! můj synu!'' zaradoval

se stařec mladíka vřele k srdci

přivinuv — "Bože milost tvá je
veliká!"

"Margitol" řekl Stojmír a po
pustiv citu svému volnějšího prů-

chodu pojal dívku oběma rukama
za hlavu "Hle tu jsme již u na-

šinců — Ah tak!'' doložil na to

jakoby se byl opět vzpamatoval i

pustil dívku "Tys ještě jediná
skvrna díla našeho"

"Aj tedy mě nech" — obrátila
se dívka od něho —- "ať se sama

očistím"
"Již tebe tedy zas v náručí dr

žím synu můj!' promluvil nyní
biskup k MilotovL "Mělť jsem o

tebe velikých starostí — nejenom
íak bysi okovů se zbavil ale 1 o

veškeré činy tvé a chování Spad
at rouška s oka mého 1 pozná
vám že nejsi jak bysi býti měl

Uvidíme jak to budoucně péčí no

vou nahradíme — Nyní však po-

věz: přišel jsi sám a nebyl s te-

bou člověk jehož jsem vyslal za

tebou?" 1

"Tamto stojí!" odpověděl Milo
ta na Stojmíra ukázav "On byl
mým ochráncem a spásou "

Aj můj divý synku!" pousmál
se stařec laskavě "Můj věrný
upřímný hochu! Podej mi ruku
— ne abys mou líbal — nikoli!

abys ji stisknul — takt Nu lhal

jsi bodně? Zaklínal jsi se?"
"Zcela čistě to arci nešlo ve--

eboý otče!" odpověděl jinoch
srdečně rozveselen "měli jsme se
ale na pozoru jak jen možná"
"Toť jest on na všech cestách

svých!'' dosvědčil biskup a obrá

tív se k vůdci mužů ozbrojených
doložil: "Nu takž tebe žádám

propusť tyto již miláčků mých

pronásledovali t Nech af se v míru
domů navrátí — Nu odejděte! U
nás neděje se žádné násilí Však

pravda posléz každého- - předce
zmůže i bez pohánění a jiných

prostředků — sice by pravdou ae-byl-
a

Odejděte v pokojil0
Ta tamhle — ta — ' začal

Ďúla jektati a na dívku nevěstu
svou okazovahale nádvoc nik vše-

mu dalšímu rokování a zdržování

chtěje ubráoiti mocně jej za ruku

pochytiv za sebou ho vlekl

"Použij svobody jižto nám dá

vají —" vece při tom — než jich
to omrzí Jsou to dosti hodní po-
šetilcové''
S těmi slovy odešlí Maďaři a

biskup také kroků svých k městu

obrátil Zastavil se však opět že

Milota s průvodcem svým za ním

se nebéře
"Proč ještě váháte?" tázal se

askavě
Testi tu ještě jedna" odpoví

dal Milota ostýchavě "kteráž na

milost tvou čeká Tato dívka —

dcera Abafiho mého bývalého
vězníka"

"Stojmíre!" zvolal biskup hla

sem vysokým "TJčinils ty mně

to?"

"Odpusť pane můj—' začal

se jinoch vymlouvati ale Margita
mu další slova přejela

'On ti psne řekne že to ne

učinil" vece dívka — "že jsem
proti vůli jeho s nimi z dámu sama

oJešla A takž tomu test
"Co ti k tomn pohnulo?"
"Co mne nejdříve k tomu kro

ku pohnulo tenkrát jsem nevědě-

la nyní to však již vím budiž to

ale zapomenuto na vždycky Pří
čina druhá — ta šleebtější ta
zastane jako tenkráte i nyní a na

včky Viz tady dívko ieolio chtě
li i ebee posavad uveill cl Č3

zemlm španělsko S rortugalskem Itálie
Rakousko Švédsko s Norvéžskem a Dán
skem Rusko Turecko Řecko a státy
balkánské Mapy Asie zaujímají šest
stran Afriky Austrálie a Jižní Ameriky
po pěti stranách Mapy jsou vesměs zře-

telně a pěkně tištěny se všemi opravami
až do letoška neboť jest to atlas nejno-
vější Uto$ vydaný Podobně i veškeré
popisy provázející mapv obsahují nejno-
vější statistiku tak že jest to kniha
v každím ohledu nad očekávání cenná
Tento atlast prodáváme za 100 však co

prémii Jej poskytujeme všem celoročním
nřednlatitelum za neDatrnť donlatek 25
centu

Každým rokm do-Vei-

náSténné cbázl nás dotazy a
poptávky o nastěn--

mapy zdarma n±Xvy '
uuntiiu J9UIC ACtU

krásné a velké mapy rbzných státu ma--
itrane urune mapu ceieno světa

apy tyto Jsou rovněž jako mapy kapesní
nejdůkladnější a nejdokonalejší ze vAech

vydávaných' z věhlasného závodu Rand
McNally A Co a krámská cena jejich
jest 200 kos Jsou to mapy tak zvané
sekcionaini louž maji cl naznačené Hra-

níce sekcí bránice townsbipu a jejich
jména a čísla hranice a jména všech
okresů všechny řeky okresní sídla tištěné

silnějším písmem vseenny urany vsecii- -

na měvta a pony vsecnn v potoky 1 jeze
ra atd Mapa celeno světa na
druhé straně vykazuje všechny pevniny
moře prtmdy všechny důležitětší města
a stručné popisy všech zem£ Každý
čtenář kterýž poněkud chce sledovat!
události denní měl by míti tuto mapu při
ruce Odběratelům v místě poskytuje
tuto mapu' "V OJSUTĚl $300 00
prémii k celoročnímu píedplacení lipl- -
xx zlaima Odběratelům na ven
kově zašleme jí za náhradu 30c výlohy
zásilkv MĎíeme posloužili mapami na
sledujícími Sebranka 6134 pat Iowa
48x86 Kansss 66x33 Minnesota 40x58
Missouri 48x49 Severní Dakota 00x39
Jižní Dakota 52x36 Wisconsin 41x58 a
Spojené Státy 6x46:
Pamatujte tuto dvoudolarovou mapu

můžete o držeti co prémii adarm a
tosze --rrtmJxo doplaticvta pouze
jea kde musíme nésti značně-- vysokou
výlohu zásilky po express požadujeme
20 eentů náhrady ku krytí téže

velký
V saloně a na galeiích romáa

avau--
dilný ze života pafířskébo od francouz
skébo spisovatele Ponson du Těrrail
Romáa tento čítá přes 8300 stran a krám
ská eena jeho v Čechách jest zl 1380

ťredpiatiteiom co prémii nablzem tyz
za doplatek pouze $100
The- - Stery oř Bohemia by c Edmund

Marnice Nejnoríjli a nejlepll d)iny Ceki vy
daná v feCl anglická RozdWeny tma na

tol a nejdaleitttjilm dobám v dějinách vinoráaa
Jeet tál aeJrHli potoruoet a nelvice míeta jako
dob vprfcia Ceekábo rtáta dobt refermaca a
dobt bélnorka J--t to diio arjea bletorickd

aýbrl léeovrl kritická a a febol potMeni bytí
mUeme k Dám epravedtlvi Zaojlmá IXt tran
má 40 vyobrazeni mapa CWh Moravo a o

Jeet ke bnael dnkladra frjetrikem dl

sibcdl enadao vybk-det- í Ue kaadoa oeobo o kte
rá je pojrdaaWána Cena p ra pikni váxeadbo
1190 aneb ve ekvoatad palBaroková vubi
1175 Co pvemM peakytajea jej nailm odbirata
I&m aa doplatek neents v vaaM obycejni a aa
It ve ražba polom roková

Tajností saHiské od Bune Bie eplao- -

vatole VeSnábo lida" "Makuaandre" nXti
áky" "Prerokoeánloendaajlaych ťloema- -
mtfck déL Jeoa to 4 dily ve dvoa erascich v do-

bři vacbi a eeli ta veliká ailo váaani e prodává
pa ItOO I a cáVIlko Vaaha aama etojí aa dolar

b vyte Ca prémie aa doplatek Wt

Palackálkp- -
Dějiny národa (ekbo čV

ebácb a na Moravl Hple tanta patfi do knihov-

ny kaiddbo Cbcba nebof anáU dtjluy roda iréne
jeet povlnnoetl lul-leb- čtyry dily nlkebo tm- -

máta nnm Cm premll nablxlme naMm

tmálSa sa velmi auíteoou evao totil varchay
díry náxané aa doplatek liiO Váaaaá 48M

NEOBYČEJNÉ VÝHODY

NOVÝM PŘEDPLATITELŮM

I Kala vf° předplatitel který ae Brn!

predplati aa nf tok bad aa dvojtýdní Pokrok
ZApada ttSO aneb Kalhovxea Aavrlckoa
ti tO obdrii (aeotde do aovdb roka aiarma
Za robal předplatná bad kaldf kvltaváa al da
kfiAea raka lan
a Mamo la kaldý urf pMpUatet obdrat

cv listní premn kteril aamotaa mi ran a rotnieo
pradplavaibo to )at velkf mvaáa awťdlln
'--ř "i aate a aa taiejiH-i- kterýs vy- -
caici aynl v Kalhoral Americká Bomia teata
Je ae kvóta arUkába od fraac plasvai!
Paaaaa da TerrmH PoaAetivi a laetj dill a
alraa jadea Aaldf dO tatt aaaoaiauým arlak
vlacaay diiaremidy tverl jedla celek Jeaa k
dily aaldBd: LTajaaati PaMaaka atraa

esa ti a Klvb Srdeorf rh Elaka 43 etraa
aaa S eeati i aTKlai Tarkyai 44 atraa caaa
at 4 tkotameeK 44 atraa SO a Uocambota
MvAatai Matiaa eaaa S0 a i Bláaea Bed-kaa- rtf

atraa eenl SOc (Mťa bidyabdrfl
kaldf aavy pMpUtttel la tamtf aaaodtl-- f

ramda eviee a--l S atraaaVa kierýt Aa
ebieb pmdivi aa a u ti so kr áalai séai aia

arvaiU k Pakraki Zápibaa
Takovi aibldk plati aoeee a vfbnda Jaa

pra aovi aMataUtett kteff a aa badaad tok
ytdpli a aUtltl Voae )ea pra kretky ha
Plita ei Gal aa akáika Adraea jedaodele:

PUEROK ZlPADr
OHABA KtB

PneieM ananalbr avi axdy kwfl pohrok
Zapadá ae4Wra)t aa toaa aeeeafrai vfaadaaa
eabidk a vybidaiw )e eay ee adbiraMl etaM

A mm tdto avlolml prémie Ue mf
vyveba betli kereabrftv a k

M aehuS— a vyaredrf matýss akvTairila
pakylarBt bal veiký haai ~VUaf CM" ed
etblaetib naiaipliLe Bafeaa aaa a pieabea!

llte Výborné knihy vycházející nákladem Libuše poskytujeme
UaVUok t rm-- í mk tnnn oa nřfílnlatí ZDARMA TV

aaVAMB U ~— "
aSaaBpaaaaaaajBaJfaf IbUIf f

prodáváme je a sice odběratelům
Máme na skladě následujte! ročníky:

neodvážila se vůči šedivému panu
faráři veřejně vystoupiti

Spustlých nemravností dopou
Stél se farář dle tvrzení svědků i

na osobách umírajících někdy i v

čase když je právě před samou

smrtí zpovídal nebo když jim
uděloval poslední svátost

Při kostelních zpovědích v pra-

vém slova smyslu mučil mladé
ženské pohlaví oplzlými řečmi a
nutil je pak ku zachování mlčeli-vos- ti

o obsahu "zpovědního ta-

jemství" Ano i aa 'kazatelně a

ve škole při vyučování náboženství
ožíval výrazů jež posluchačům
krev přímo do tváří vháněly
Při líčení popíral Moosauer vše

i co bylo svědky nezvratně proká-
záno rovněž popíral Že by byl
Gimplovou ke složení nepravého
svědectví naváděl

Naproti tomu svědci potvrdili
žalobní děj v plném směru Jenom
členkyně "spolku pockingských
panen" činily z toho výminku a

"ctihodného sluhu Páně" braly v

pchranu Paa farář byl totiž
"©noh© panenského spolku před--:
šedou
Se značnou námahou a skuteč-

ným přemáháním musil předseda
líčení s těchto svědkyfi slovo za

slovem vytahovati
Příbuzenstvo farářovo napjalo

v&teré fly Jen by trestní vyše-

třování nečisté afféry bylo úřadně

zastaveno
Také matka obžalované Gimp-lov- é

jinak zbožBovatelka farářo-

va- obracela všecko ostří soudní

výpovědi proti vlastní dceři a

označovala ji jako děvče prolhané

poblovzaělé jež mravně bylo již

dříve svedeno
Na matku Gimplové měl farář

vliv tak mocný že stará žena ra-

ději na dceru všemožné hanebnosti

před soudem sváděla a líčila ji

iako osobu špatnou i všeho schop

no Z toho že prý je žalována

nra oodrod si svědkyni nic ne

dili ale nad tím že se 'nevinný'

pan farář dostal před soud prý jí

"srdce puká
Zvláštní svůj náhled o přísaze a

íeiím významu projevil obžalovaný

kněz jehož duševní stav prohlásili

lékaři za zcela normální když při
Uccaí doílo k právnímu výkladu

o křivém svědectví "Přísahá-l- i

někdo falešně" tvrdil obžalovaný

"a nezp&sobí-l- i tím někomu újmy

ssebo škody pak je věru čirým ne--

stíhati ho k voli tomu

trestně!
Předseda soudu velmi energicky

pana faráře zakřikl v
_

projevování
- - a nazval to

px""""xULlarialm zákonů t nábožen

cl'ho ačcnt
Veíejný Zatobce v konečné řeči

ostrfa tonem odsazoval

f ' --I Lilrvtr-i- o kilze Nazval

f ' - i Vz' ÍZ:n jsxl L!sIao

Elba a Waterloo biurickf mmio od r
Stelle CeuiOOc

Mezi prou bítorický román díjln b-kf- eh

a sice i dobr předcházejíc! Tilky htultok

a líiieí pomtry tohdejli a kraNnt T Hda pana-tf- d

jdi vedlo koaeCně ks riice od Ar Jiriiki
Cena 60c

XebezpWné tajemství román s angl od

chán Rmda: cena 40c Tajemství zbčuiu
a Porter Square román angi & oc

Ona tyto romány u jedna premtl

Otednoa Stopem TeknoaUv román od

romanoplae Cm ftaboriao Obaabnje
ttr Cena lbe V cizích službách po- -

rfdka dějin ceekýca vypraraje Aloi Jiránek

nejelanifjfí nái novodobý' noTeliita Čitá zM

lnoeena tOc Oba aplty ca jedna prémii

átoiiií zákony v Xebrasee Hcjnoriti!
oprarmá a dopluíuí TTiáni ZieliU Jan Roelckjt
cena SOc

rasnátky ěeskfek emiaraatl Vypadal
oendii prmirb prlt£koalct Cech do Amařili f
Porodai rpU p Tomále Čapka 0 porodním!

ryobrasenimL Obaabnje KS atran Vis 7Sc

Bukeyliiy kralooVorský a zeieaohonikjV
h anlmkem nikollka Uitft prvijlíko a pontaroa
pfednálkoa o nich od J A Ollrerhna Cena

J6c LoactUuký kmit báS Sraaopl Ccht
dle porodního Rahantka akonOknranjbo ty-dá-

ílá Si atr Cena SSc Oba tjrta eplay aa
ledna prt-m-

ll

— — — — ¥ — — — —
jej J g

po 50c neodběratelům po 75c

Bitimik 21 — 8tř#tí román aapeat M A

íimácak — Kraeby a (rty aapeaai Teréne Jíora-kori-

PoacasM prwh aoeela ad Žula Podllp
ká — Hrd Tybnand blat porldka ad Joeefa

Bnana — Kniha norel napeal J M Bororka
— Caekem 1 eruki 1 131 Iraaárh

Roěaík 22 - ettlk lUlabard romáa od
Vác Vlíka I eeaaky — Čím erdee tim ]! akre
lilo aoidka od J D Kenráda— Kretiay a leny
porléky V LaBcei - Kniha poridek od K V

Kalea — Vreaará tíla porldka a hor od Vinea

elaey Laflckd —Celkem T iranki a UM ttr

Bsěaík 21 - Černá jaano romáa mladdb

ardaa od Vác VUkat naxky— Pramyal OUkai

II román od Žuda Pod!lpke 4 aeaaky — Nert
peaídky od Suleoy d - Celkem
T teacká tlM Mrma

Eořaík 24— tri ptrrWky a maJomiebtkaba

aota aapeal P cVrltea - Belaki (rty ad T
Seatoed— ti ktatortcki poridky a 11 1 peoiata-kMC-l

Joa Braaaa - Siaeia {aakycb lem podává
Ter Vovikovi M I ad aeJaeirMch dob da
asevrnunaraJ adeoda teikiba I maky — Za

IU pea avM ad E J Klookaar Otíkem 7

evaxkt ettajíckeh 1144 etiaa

Bařalk ti — Oheakije aieUdaJid aplay:
Bermiaev od a BelWta Ha ptalnd pida ad

E Beobadaad Kari bWS ed % PodUpeka:
Haáa BotdeaWa pM4 tnmetmnmémm ad

A B Smde krta 1 tála ad t X Srabedy V

Deoa Kaevari ad J IV Kesrida: KvWay a

ln ad V Laatabd OeUaai f mekl 11S

tmimft 2C - Paňdky aileay ftabedovi
i4 tre — PoCátky a kaaca Kad praeti dr
pvrtdky ad Mul Jarkonkábe Ml Mr- u- Ze U

al a 4 Bů obrazy aa tieeta Ml aapeab
Vmete Plliaaraie MV ttraa — DH můf ad

fa Padnpvkd lat atraa — Vcare r41saA pra
ala rodlfe a ybeatela aeaeal Vit RebrM

rtraa — V kilem dveed remia ed Veeee-akrr- y

LaJkki CB atraa Caftea eraakl
IHHtiaiifck

Ifík 27 - Jaa Bemdaa M 0 Koa

rána ITaae ad Saie PodltaahaV Orty a
oMfeH 9mW TJaTJ 990 HaWÍ pCoPoWB

Sad perlitky ad fceaMeea Jerfcenaak
IraaW pedeateay ad Teraay navikavA KvHlay
a ťar ed Veaoviary LaeVaja Kytka OXii I

KorSÍk 1 lrě mittr romáa od M t--

Íwcut — Vynikajid y mimo krab rodlaa)?

od Lad Shnáčko — Rodtea Její aaanMtt a ra

dueti ed Bed BMaerorá— Johana a RotmliaU

unlelka JlHbo Podtbrad od Lofceke- - — ťel-k-

trot rraika 1X50 atraaácb

Kděaík 4 — Tn pra romámod K Žoe
SearGorá díly — bkJnWiý hocb mm ku od K

nygurd KarléBoed t díVy Celkem avaakt

akající lUMeeraa

Boěaík Vtac Tarrinory fomáa a4 Vác

VUka třetí ttcAbI f kalb o M etamn

Bofaík 9— O alárt kemrká aamáa e4 J J
tailkoTrkdbo I díly — AaHka nemyaloea

romá ad Žofie Padllprká t díly SU-a- y

dea ktrtorfckf obnaad AL Jkáeka— Pold--

ky malabo aOeta ad V Laátcká Mikem

araxkh obaabajtcich MO tna

BoeaíkV 1#X - TrfiM WoU ramáa an(lk
kiao ad VT1 Vakveeee Tbaakaraye} Přel V

t NoarekSraaklaejeabajSakh KDOatraa

UěaáB 11— imuň Itaraaerk kMortcky

romáa ad iude Podlkyeka 4 eamak- y- Vyl a 7K
mám ad V kaUelai t irailky celkem rreakt

tOMetr

17aaibeakaÉWadajUI: Drípa
eUky ad Fr Beriaaaa m mm --Zaieka mm

AK Jlra-k- a 1S4 - Z oomMayck mbM

caknw4i aarAdty e4 kLA SiaiAfka 1 euaau

aoeidky a BcjeaOy řVaMil

Aranet Sek rab Patektkf Ml ttraa— g aaal 1

rodaé apolacMd areaad frty ed Tarad
MS atraa-galo- liaila ad V Lav

ficka SM etram Celkem eraekl KM etf

aUfaík 1 - Kceomlo poefdka ad Akrtaa

Jieáeka - TamSa ad Karaliay rt -
r raaatek nknwl pavtdka od K A Stati

cká - 9ái draky abor kamortoCkkA prtdka
ed I jky trtVaoborekd - Probejd aoeidky
BoScaf KoajIttrU — Vaarlá aoeVdkT a4 O K

IKMatnav

Waík 19 — Samefcmdy nmém ad Vit
TKka eeaeki — BretH aato ad Statická

I rrawk - ťalkam fmíli im etn

aUfaik S9 — PorSdky ad F Hi
t mejl (-- te bricbAad V -- ! laaaeeki- -

ha~rráa léVby maaa ed Z řWr-ká-ť- kla

my aabwead Wacy ty a mratett wemaia V

Ladiká t maky — aa baflSti a

aa aa niHil vilka mil taurk
tsVaVaar €t=3a t ta3l o f=$ Bt

" I — M

i II—JI M %_í
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