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že vídává všelikého výtoje proti
HabeSi Porážky a Amba Aladže
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chátejl podlondníci přinášejíce te
neusedni emfi tajně doutníky Z
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května finanční stráž ka trafněné
ái'lltíh do hor kM položila se na
ettnf tři hodiny k rá
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nÉI v "JWÍ blítkosti se

naei "volali linančnf strážníci

křik po němž leden i nodloudníků
skácel se k těmi Přispěchavší
strážníci setnali že jest podloudník
mrtev byv střelen přímo do prsou
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ještě několik staveni téhož dne na

rfitných místech v horách bleskem

tapáleno na štěstí však byl vždy
oheň ještě v čas utlumen

Vutrrahi Btbeernh — V Jtvr
tek 7 května naletěna na Chlurně
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bevraha Josefa Huchara kterýž i
prí£in netnámých sebevraždu spá- -
ci&]t Střelil se neidříve i bam

Xattřelil milenku i sebe Dne
I2- - května dopoledne tastřelena

oyia siieia Anna ííockova z Jano--

vio na cestě g Plíně od svého mi- -

lence cihlářského dělníka Josefa

irnoaa aiery si na di počínal
Po té tastřelil vrah i aebe třemi
ranami 1'řlčinu Jieřábkova činu
dlužno hledali v tom že matka
Iiockové nechtěla milostný poměr
dcery své trpěli
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čas bloudu lesem nez se mu poda
řilo vyřetati te terně otýpki kořín- -
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pět k domova Ale byv tnaven a

niuuvuyin ujavueia au na KUZl pro-- 1

močen klesl v pasece "Kobilici"
a nemohl dále Ubožák musel v

lese přenocovali V noci pak poial
se sypati bustě sníh který neiCsst-néh- o

starce tavál a stal se jeho
hrobem Chuďas tmrtl a távlj
něha byla mohylou jeho mrtvoly
Na 6 roku do vězeni od sou ten

byl 9 května v Jihlavě pro pokos

vraždy a sebevraždy Fr Skapá g

Telíe kterýž loni 22 táří postřelil
svou milenka služka Františka

načež sám sobě rána i
pistole do prsoa vypálil a lílce jsa
traněn do rybníka skočil odkud
ale byl ještě živ vytažen

NtliJtkd matlá V Opavě od-

lomena 7 května porotou na 3 roky
do žaláře nádenice Tereta Matková
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Každý úřadník ví jak Žádoucným
Jest aby zachovány byly opisy čtvrt-lotnfc-

b

tpráv Nejen žo poskytuji
obrat stavu a pokroku řádu nýbrž
tbusta je jich potřeba k tjiikění
okolností účtft atd Nemáli řád
knihy takové nemá také své čtvrt-
letní zprávy uloženy proto že opi9
na obyčejných blanketách se snadno
pohodí a ztratí V knite jsou však
na vždy tachovány Prodáváme
knihu tuto obsahující místa pro 40

tpráv tedy na 10 roka ta 75
Pro velkořédy jeat kniha taková též

nezbytnou Každý tajemník Velko
řáda by měl mítt tachovaný opis 1
čtvrletnfch tpráv všech řádu aby
mohl je s následujícími porovnávati
Kde tak se nečiní chybuje se Má-

me knihy takové pro Velkořády dvou
velkostí v tuhé vatbě o 400 a 600
stranách po 3rj0 a 1500 Kde by
přáli st tajemníci Velkořádu knihy
takové jednotlivě pro každý řád
prodáme jim je ta cenu valně snlže- -

'

nou Objednávky knih těchto
všech prací tiskových nechť dějí se
laskavé pok adresou

Pokrok Západu
Omttfui Neb '

Do Berouna a Pine City Míno
Pan Jan Srhiiller přijaf ochoty

Jednatelství našich lišta v okolí Ue-ro- una

a Pine City a Jest tudíž oprá-
vněn v Jakémkoli oboro 1 1 se týka-
jící náa tastupovatl jakož i přd a
doplatné přijímati Žádáioa indu

ledek Kdvby snad postupně sel
mělo pokračovat vyžadovalo by to

aspoň 1500 miiionn franku a aspoft
& let válienf Miniutr vyvrátil i

všeliké zamčry na okupaci Adigra-t- a

nebo Aday Italové odstoupili
ta viech Uch pontavení a budou

bájili jen itvflj útký obvod Jen

kdyby tde byli napadeni vtrhli by
i d41e i to víak jen aby stíhali ne-

přítele a pak by ue vrátili Nerné-n- é

významná byla i řeo ministra

tahraiiičných věcí Sermoneta jenž
odaotoval vfibec tabrání Maitavy

Abychom Manavu opuHtili na to

nelie nyní pornýfileti — pravil —

nebof vyklitenf Manavy té chvíle

D9bylo by o nic raení í lehkomynl
no-- tí neili byla lehkomyttlnont
které jnme le dopoHlili kdyl juntě
Ma-av- a tabrali Dále poukazoval
le HabeS ta posledních přt let

-- ta
la e velkým vojenským tinitelem
Uabei bude prý vidy ned&vřřiva k

Itálii a nepochybné přepadla by
náa téhol dne kdy bychom byli

gapleteni v evropskou válka Tím

tputobem bude mít i Ilabei távalné
lovo ve válce
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5 rokft lU)n mu přeilnucl před
podpisy lékařskými"
Itev Jobn Ittirifu Keokuk Iowa pflp

"Hyl jsem knřrem rpiikopálnl rlrkre po
50 rokb neb rícc a Jwm di%
ro bjr ni dodalo ryrhlpj! úli-t-j Dal Dr
Klnířs Utw lliwotcrjr Zkuste
ideální lék Ifilir na rkoniku u Uxnl-na- a

Urug Co Umaba Neb Si

snažně naše prímivce by se v táleži- - ťX

l
#'

li

u

i'

n

:Ji

i

4

mhhocii itciiio na neiio a důvěrou l
uurajiuitlii: Vvd Pok Z4pa o 1

Hospodáře a

Knihovny Amer


