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Z lt mil i4i tl řfdklř' prav

dut Jdi a ni vn riolli ti lem o t

Imf jíl jednou vou ifilltkoii (kra
boákft a nr h lidem tt)i Zmije
Jedovatí! Po dra roky ]i mna drll
ve ových apirich ztučoval tvým po-

dlým Ipínavým hrám al konečné

t4 ptány poznány kdyl jem
znal le jediné o té ke mnó lihlo
tecli mizerných pir atovek o které

jern pak ovJem atejnfm pftobm
přiřet Kdo okradl tebe kdyl jai

převzal čaiopia Novou Dobu dle

Ivých ulov $110000 dluhy a pouzn
ho ienti #ty o'bcately? Neokradli

té bývali akcionáři Nové Doby?
Ne ti té neokradli ale ty tropické

květinky opotřebovaly Irochu více

nežli by ne byl kterýkoliv zu Hchuy

ierakých boháčA na náklad ten odvá-

žil tvé labužnické choutky a zále'-nic- ká

vářeft v tvém bývalém českém

Ktdoradu to ti anad trochu po-

mohlo bya neokradl více técb než
ae ti JoHuil podařilo Podívej ho

drobet na aebe aáhni wí do avčdoml

a pak a pravdou ven povez že když

ji ty začal v Omaze před 7 lety ob-

chod a nakoupil od Maz Kirchmana

a AIoího Paldy zboží na úvčr a když

jai pak obchod vyprodal za botové

nepoHtaral jni ao o zaplaceuf a Jhí

jim dlužen ponud l Když jai munel

Nové Doby zanechat! nepoHtaral Jhí

ho tak Jak jako já učinil aby poža-

davky avých dčlníkft a jiných byly

vyrovnány ač hlavnč jen tvou mar

notratnoHtí a záletnictvím zroHlty

Porovnej avébídácké jednání a mým

přímým a poctivým a pak jdi a prav-

dou ven a doznej že Jhí povedený
bídák prohnaný podvodník vilný
záletník a bezectný na cli utrhač

A proto jem také jiHt že Příbor-

ský by byl již dávno ony atroje za
které ao na amlouvč zaručil objed-
nal a tím kun oHludy hí uHpořil alo

ty vři hanbo a OHtudé zvyklý muafS
mít přec partnera by a ti aleapoft
v nícem vyrovnal a proto Jhí jej
k tomu přimel aty míra řpinavó tvé

práce byla dovrřena
Totf celý ten manévr

Sinculilo

Mohu odporučiti dra AugiiHta
Koenia barnburnké prnní thé jako
výborný lék — John von Gouton
Carroll ul Portago Wia

l4fti potřbftfh i $ io" M k(r4

Jft mn mUt Ijth iM!afHi a

řlaj rifu ita iHiid! Ma
lil 'IU i Vi ]# f4k ti' i h

{ftj 4l"4 ta li rf ibi aiKrowt

ltf
74-U-

I k U jřt Jif

dlhovl I J Vf 01 a tt(nf N
rfaUířft IIoomi M f4rh flrU
íftUf hhl flak It bk ftfmíl

k'ijm(f (wřf m '! k!ý
j f Mfct ttltť-httt-t a I tnl

r-- nf li a#jřn#fciřř $IJ tf al

Mil! —
yt%t fi tn t n yt„%fin

m ml t4''4i4 ##! Knn4 nfil
# lthk Jli4 $foft' hhlsi l ll
dtrn iíllýfvftj d IteM (I ''') fi'"t

To jm I Vffitiíí
Hil 7 lilltK) btjh hn

lfli Jřfi WMl !!! rtí il
lrJ (otijtaf Jírll t%íá ffll

lby ly J $tí0 Mi J ! JM In'kVii a

na r4]'m olk tit potlby pp m

Ix! V l di In po Jwi
mýlili (I roJi lekiřny tlvrk'

I l'tí k o ll-y- t a! lnkiřrty
lak Uhko ibýl tmhh K

kofi j f'řilkn i } ii h U fkol

noití o(m lít nlrJfrri mnt j'ru
li rmfi dUI y l44nl let í (

vili Vyjdii4vl J#m právl o pro

dJ lík4rny k lyl n ď!ihl r

]dnoho tnliiiiílio iilh xlntkt 1 by
valí l'lifi i tltl ikárni uil př#

viti ltil z la ti Ji la pMiiiivýdi

podmínek f rnei hrrj Do4e Jm
k nim a oni niiiř pravdivot alov

tfth potvrdili Po (lUím jlábl
jm m konefifi dohon na niklu
jících podmínkadt a Jwf Přlbomký
a Jan nuo ml omiouva kupní poie
paati:
Veikerá zařízení tikárny (které

mno atálo na $hoo 00 hotových) am
odběrateli a tedy v cené pli nrjmcn
Afin $120000 jnem jim přenechal ia

dluhy a nice jak nánleduje:

Mrkyč 1anku $:!5000

Dluh na noty '22500

Dluh Jim dvouni a dvé-n- u

nazfčkúm 35000

Celkem $U2500

Mimo to ne zavázali objednat tři

řičí atroje v cenČ aa $1500 vedle

kterýchž mi dali notu po roce aplat

nou na $5000
Obchod tedy při nejmenřfm v ceno

$120000 jaem jim ponechal za aa

$102000

(Pii tom filuňno podotknout! že

pohledávku $40000 obnářející za

odbérateli jsem jim ctitel přenechali

buďto za noty neb za podíl na tia

kárné nabídku tu vřak nepřijali)
Toť celý ten 'manévr" Sinkulíiv

tot ten podvod ta krádež kterou

Hpáchal na avch bývalých dělnicích

a s které ne dnen "poctiveo" Příbor

nký doHud nem&žo vzpamatovali ba

hned první týden po převzetí tinkár

ny po Sinkulovi to naň aedlo a ctur

dák po celý týden ho z opice ani ne-

prohrál Ano tak je okradl ten zlo

doj Siokule žo z vlaHtnfho příbytku
do tinkárny přinoAené vřci a vflbeo

vře co potřebné by nemuHeli ani za

cent mít vydání jim tam zanechal

neřídó ne rabováním avého dřívej
řího boHHO a nynfjéího redaktora

Svitu jak tento to činil při zánik

nutí Nové Doby Zanechav dolní

kftm ač a dluhem přec jen zavedený
obchod v ceno mnohem včtíí než

dluh přál jnem jim zdaru lepřího
nežli já jHem ho dodělal Dal jnem

jim zavedený obchod který mne Hlál

přea $1000 00 hotových peněz přen

jedon rok práce vé a namáhání a co

jnem z toho já odneHi ? Holé ruce 1

A okradl pry jnem je ! Táži ho ván

vy bývalí mí dělníci o co

ván okradl? Já vtupoval do ob-

chodu a kapitálem tou dobou ne-mč-

jnte nio a byli Juto včtAinou na

zahálce Po roce pik ntali juto ne

vlastníky tUkárny vy a já bez za

ménlnání a peníz znalal Já praco-

val ten rok tak dobře a pilnŠ jako
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majili l Kotvy) a na i jr

rAJilďi poifya-- l MHihr#

l'říbofk'lo pro rloAni fibj#-d- i

n hn a(rJ V inlpovf-- na lojii
l n redaktor cliuylrklio 'Svitu'

jelio] ř'otfydava(rlfm Plrký
j- - t a vrhá mMté na by vah ho vy

davatrl Kotvy atavé J -- J a praný ř
veř-'Jnot-

i Jako nřjakího zločince a

purfidií Jakél pouzw on Jt aelio

p n licí vřel tak llivc křívfi a tin

právní le Jet mou povinnotí bych

pravdu a nio nef pravdu ct veřej
nonti zdť lil by tato nemata Jakých

"podvodá Jm-r- ne loputil
V roce l0'J krátce po zaniknutí

£opíu Novó Doby založil Jem ve

Schiiyler líni nový a náv-- Kotva

J onu fa Příbomkcho Jhciii zariiontná

val v tÍMkárnS co "foreiuana" $1000

hotového kapitálu jnem dal do pod
Diku toho z nichž po zařízení tUkár

ny a vydání prvního lUi mi zbylo
v záloze $15000 První £flo vy
dáno bylo v polovici mflaleo arpna

tedy celé řtyři mřafce před tak zva-ným- i

novinářnkýuií žněmi kdy každý

pořádný odběratel apochá by ko ao

avým listem vyrovnal a na kterýž
čas každý novinář a dychtivontí po

celý rok čekali rniM V tiHkárnč

nepočítaje aebe zamČHtnával jHora až

do rnČHÍce února 6 dřlníkd pro kte

rét an příjmy byly chabé ončch

$15000 dlouho vydrželi nemohlo

Muail jHem ho tudíž obrátili na han

ku o výpomoc kteráž mi též poakyt
nuta byla a tím umožnčno dčlníky
až do nového roku pončkud vprávnč

vypláceti Mezi tím časem na radu
J Příborského avého bývalého
foremana přijal jHem jednatelovi ii
cích Btrojft a do nového roku jterc
aa 3 neb 4 objednávky vyřídil Po

novém rore v jednom týdnu jHem

mři slušný příjem to však ncatačilo

ani a polovice bych dčlnlkfim a

účty za papír a nájem zapravil Obrá

til jrtom tudíž aa ze tří objedná
vek na řičí atroje obdržené peníz-- j

na výplatu v úmynlu že přes nedéli

mí poita tolik přineae bych mohl

objednávky vyříditi Véak přepočí
tal jaem ne náHledujfcí týden jHem

nenehna! dont ani pro dčlníky a od

té doby ho pomčry atále horíily
V tu dobu jHem zaměstnával v ci

p K dřívejňího již přítele
Mvého a auaŽivého pracovníka který
hned brzy po vMoupení do redakce

ho mi wám nabídl za apotecníka a to

prý v doHti krátké dobó Spoléhal

jHem v unkuteenční toho ale po

průtahách a vyjednáváni
hc$Io z toho a přítel m5j jna fkla-má-n

v očekávání avém na jiné stra
ně nemohl úmysl avfij unkutečniti

Ovřem Že jnem milému příteli mile-rá- d

vše prominut nebylo to vinou

U oflovní odbor
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Vilfli jle nae vltčné Jeraey

obleky po $175?
Niie obleky pro muže po $175

Moji při nejineníím jinde $050
r

Celovlníné Victory neb Cheviol

obleky 10 různých barev prodivi-m- o

za cenu poloviční za $475
Nikdo nemůže vám ukázat! Itpií

obleky než Ilayden Uroa

$2250ový Príno Albert oblek vý-bor-

to oblek nedčlní doatanete

za $12 50

Objednávky pořtou aprivné vyří-

díme

Střížní zboží

Nejlepřím vysví-dčení- že máme

výborné zboží v nařem utřížnfm od-

boru jent hojný prodej kterýž avěd

čí ža Hkutečnč u náa jest pro koupi
míato nejlepří
Zvlářtnl výprodej pro tento tý-

den
ŠATY ZA 39c

Stojí za $130 Jen několik druha

jeSlé v záaobé

ŠATY Z JEMNÉHO SERGE 72o

Stojí za $300

ŠATY Z CELOVLN CHEVIOTU

nových barev po $232

MuHÍte ni prohlédnout naře nové

látky po 7íc

Černé látky

Staráme ho o to aby odbor tento
atal ho nejpopulárnčjřím a proto
nabízíme tu zvlářtČ výhodné kou-

pi

Hedváb í

Neviděli late dosud nikdy tak la
ciné hedvábí jako má nyní ilayden
Hedvábí vřeho možného druhu

jakkoHli a barev dostanete nyní o
Havdúna za cenv nižřf než kdekoliv

Jinde PřeHvčdčte ae

Vždy jdČte když nčco kouplti
zamýfilíte napřed k Ilayden a ne-

budete toho litovat

HAYDEN BROS
roh 16té a Dodgo

OMAHA NEB

f iankini a Dapar Ji! tato úcať
íak tejraéna toto sbralřcní ae je

itiíitelný ejev Keaoluco Njezdem

J ijati trvá na jednoto zorni korurjy

'ké volá po jednoti ulovanhkých
hnlancó odxuKuje politiku klcrikálo
fliofrátů a naproti vlúdí úkk na- -l

oatou oppoHici — PodobnS vyznily
fiKBoluco jinde na Moravé a v Če-ťa-

ch

přijaté zvláStŽ: ve Svt-tl-é t
Jí aló íietovó ve V l Meziříčí v

f roehovf Týnci v Ilořici a v Če-'j'- ém

Urodí —

% Zákazy Neutuchající výminečný
Xv v l'raie a v okolí den co den
JincHO nřjaký zAkaz Zvykli jmne

)mu již Že ale i venku čilo ho za--

íísuje totf mrzuto Tak zakázána
I iyla politická achftze v Libochovi- -

ch a což zvláSť nemilo i Hokolnký

iet V Iírno Inu jHrae — u ná—
JVoní máj letoa dopadl u nán ble-- 6

Od rána práelo až odpoledne
a vyjannilo VeSkery Bchňzo v Prazer
yly zakázány konaly xe tedy pouhé
l4Kaw Ani firifrt mlivla t2nla a

Uavena textilní dělníci vetama

'du hoHpodářttkého a zem£ddkého
í racovala Na Mlřeleckóm ontrové

vonána zábava v počtu aa 10000

Mílulka Po 1 'raze pak konaly ne

máj —- dřív den tak obávaný mí-- [

klidnř bez demonMlrac bez vý

ÍInontí —

L A ieité jVroa Totiž len dodatek

y Jhouzcdí vrahové Mrvovi Dragoun
Doležal ktefí trvali ponud na avo

7m


