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sice v tomto kuse neměla role alt

do divadla se pícce odebrala po
nčvadž nepropásla íidné příltži
tosti aby ss v umění zdokonalila

Seděla v hledišti až do ukončení

představení načež po opuštění

O ŽIVOT
Román Čínského Náboba od Julia Vernea

PŘEKLAD V PATEJDLA

Poaraforáal

pochybu se zdarem neboť nestvů-
ra ohnavši se naposledy vypustila

Nedlouho před pitou vztáhli

Craig Fry najednou ruku k jihu
a vykfikli:
"Plachta!''

Objevila ta vskutku asi tři mil

vzdálí v návžtřl loď plující vSemi

plachtami Kdyby pak se brala

dále smírem jímž po vetru tíhla

přejela by bezpochyby opodál
mimo míito kde Kioío a jeho to

varySi se zastavili

Nezbývalo tedy nic jiného než

dostati se lodi do ceity a plovati

jí kolmo naproti
Plovali zarejdovslí hned tímto
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Jste rybářem ?

JEST LI ANO ťož dříve te

si plány na svou letní

rybářskou výpravu dopište nám

aneb navštivte nás a požádejte
o informaci ohledne jezer min- -
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takže pouze pole jemu zůstala
Ale čím povolnějším a shovívavěj-
ším byl děd tím zpupnějšími a

nestoudnějšími stávali se vnuci
V poslední době nebylo dne kdy
by z kovárny nebyl se do soused-

ství rozléhal pustý řev a ryk zpi-

tých zuřivců a úpěnlivý sten a

nářek týraného starce Zejména
Antonín choval se surově ke své-

mu dobrodinci a byl také pro těž-

ký úraz který as přede dvěma lety
způsobil tovaryši Čisteckému jenž
ohroženému dědu přispěl při jedné
bouřlivé scéně na pomoc potre-
stán soudně šestiměsíčním věze-

ním- Ale i při této příležitosti
jeví se charakteristika Baštíkovy
povahy: sotva že byl Antonín za
tčen mohl sobě stařec nohy ubě-ha- ti

pochůzkami na úřady jež
úpěnlivě prosil aby vnuka propu-

stily dodávaje že si jeho potre-
stání nepřeje To opakovalo se

dokonce i později kdy na vyzvání
Z3aStíkovo zakročovala v jeho do
mácnosti policejní assistence A

tak došlo v minulých dnech k

hrůznému zakončení napjatého
poměru Ve čtvrtek dne 22 m

m- - přišel Baštík krváceje z nosu
do záložny pro peníze a prosil
pak aby bylo domluveno jeho
vnukům kteří ho znova ztýrali
Poněvadž byla známou Baštíkova

povaha byl poukázán na četni-

ctvo načež Baštík odešel domů
kde ulehl aby více již nepovstal
V pátek byl stařec který povážli-
vě se roznemohl zaopatřen a v ne-

děli ráno o 3 hod zemřel Obvod-

ní lékař ohledav mrtvolu odepřel
vydat! úmrtní list a dal dopraviti
nebožtíka neprodleně do umrlčí

komory kde při pondělní pitvě

provedené v přítomnosti okresní-

ho lékaře a soudního adjunkta

bylo' konstatováno na mrtvole asi

deset povážlivých zlomenin žeber-nic- h

kyčelní kosti a celá řada

jiných neméně vážných pohmo-
žděnin Rány ty uznány za ne-

bezpečné a vzhledem ke stáří

starcovu za smrtelné A hned v

umrlčí komoře zatčeni oba vnuko-

vé kteří na pitvu přišli se podí-

vat Dle všeobecného soudu by-

la smrtelná zranění Baštíkovi způ-

sobena ve čtvrtek večer Jakým
nástrojem a způsobem nebylo lze

dosud přesně zjistiti Ve městě

vypravují sobě lidé všelicos Tak

na př tvrdí se že hned v neděli

ráno po smrti nebožtíkově dal

Antonín Lebruška mrtvolu jednou
ženštinou umýt a přistrojit načež

rovnou odebral se do hospody
Při bouřlivém předposledním vý-

stupu naléhal prý na děda by

prodal krávu Baštík však prý k

tomuto kroku se neodhodlal Ba-

štík poslal si v pátek ráno pro
kněze sám Mrtvola starce byla
těchto dnů pohřbena zločinní

jeho vnukové pak dopraveni spou-

táni ke krajskému soudu jičínské-

mu do vyšetřovací vazby

Po nijakých Jli páděná roku dáraly matky
Mhk Winhww'9 RooTHma Strup ditkám
vým r době Taro-st- subft Býváte přípravo
vány o klid nořnl dobou nemocnými dítkuml?
ťukli ano pllteal Ihned o láhev 'Mra Wlo-alo-

Boothlng Hyrup" k déukému virostu
tubu Hodnota Jeho le neocenitelná Tento
ulehči malému trpltell vokamilkn Přidržuj-
te ae ho matky neuděláte iádnou chybu
Tento vyléčí průjem pravldlujo střeva az&lu-de-

předejde větrové kolice obmfikčuje dá-

sni amirnuje lánft a dodává oMeratvenl a
ilu celému telu "Mra WlneloWs Soothlng
tivruD" pro détakou obměnu subft má příjem
nou chuť a Je dělán na předpli jednoho

a nejitarliho ženského lékaře
a ošetřovatele ve Bpojenjcd vtatecn je na
prodej u vaeon lékárníka na ceiem avete ue-n- a

dvacet pět eentS láhev Vády iádeJM Jen
'na winslow nwiaiio byhop

Dra FENNERA

LéCaní ledvin Vlecbny na--
a moce ledvin

měcbýře mo-

čovýchbolestí záecti uatroji
v Téá rhanma-tla-

boleati v
lidech vady

rdeťnl kamen mtcbýřl vodnatelnoat
tenak nemoce

Nedejte aa odatrailtl Jeat lákn pro vái
Je-- li nutno doplite drn Fennerovl
Ztrávtl celý llvot avňj léčením takovýoh

připadá Jako jtou vale Vlechnjr porady
idarma

"Dr Fenners Kidney and Backache

Cure Jest příčioon ie Jsem dnes na iivu

Trpíl Jsem velice nmocf ledvin pe léta a

Tíha mého lila klesla na 120 liber Nyní
vážím 165 liber W H McGUUIN

Oliva Furnace O"

Na prodej: V lékárně STS6 Q aU So Omaha

A Beránka 1S a Wllllam ul Omaha

Joa Tuf ka IIU jilni M ul Omaha
Emila Čermáka 1W! JKnl IS nl Omaha

V lékárnlkt SDc II PoiádejM o kuchařk-a-

je idarma

nVinnn Tltn }! Tyléě Ooělnlk
luiiuu tu um lir Fenner fredonlaNr

Předplaťte se na Pokrok Zápa
du pouze Jjioo ročně

Zastřelil bratra Desetiletý syo
rolníka p Fr Ledurera v Březině
u Brna hrál si v minulých dnech s

ručnicí svého otce a v žertu namí
řil na avého 1 jměsíčního bratra a

zatáhl spouští Světnicí zahřměla
rána a hošík svalil se mrtev k

zemi Náboj pronikl mu srdcem
a vylítl zády pod levou lopatkou z

těla

Naletěni potledntch obili důlní

katastrofy Z mostu se sděluje:
Nesmírným úžasem a vřelou účastí
s nešťastnými horníky naplněn
jest tu každý následkem objevení
ostatních těl nebožtíků v podzemí
usmrcených Dle četných zápisek
jest jisto že mnozí z těchto ne-

šťastníků po zatopení dolu Jupi-
terova ještě delší dobu žili a že v

ukrutné situaci pozvolna tam umí-

rali Mrtvoly horníků byly nale-

zeny v rozdílné poloze Některé

ležely na znaku jiné byly opřené
o uhelné stěny Jeden horník měl

u sebe sekeru na jejíž topůrko
křídou napsal: "Pit hodin jsem
žil!" — Nadlezec Zeman křídou

napsal na stěnu: "Zde by mně
mohl zachraSovací přístroj pomo-

ci!" Na jednom místě Šachty byly
objeveny stopy nasvědčující tomu
že horníci chtěli uhelnou stěnu

kolejnicí proraziti a tím způsobem
do vyššího odčlení proniknouti U

nešťastných horníků nalezené kar-

bidové svítilny byly vesměs doho-

řelé Místo kde bylo 15 mrtvol

nalezeno leží tak vysoko že voda

po zatopení důlu tam nevnikla

Zástupcové úřadů ujištují že za-

chránění těchto horníků nebylo by
Se mohlo státi ani v tom případě
kdyby úkryt jejich dopodrobna byl

známý Jediný způsob záchra

ny byl by ten že by se z povrchu
zemského zřídil otvor což by vy-

žadovalo doby asi čtrnácti dnů

poněvadž vrstva je 70 m silná

Horníci v úkrytu svém v podzemí
byli na živu asi 7 hodin Po na

lezení těchto 15 mrtvol nenalézá

se v dolu Jupiterově již žádný hor

ník který při známé katastrofě

přišel o Život

Mladistvá herečka usmrtila st
skokem se třetího patra Truchlivá

zpráva adělena byla ve čtvrtek 29
května dopoledne členům smíchov-

ského divadla které má svůj stá-

nek v aréně pod novým železnič-

ním mostem v rozkošných sadech
na Smíchově Mladistvá herečka

která sice zastupovala doposud
jen episodní role ale vzbuzovala

opravdové naděje rozkvětu umě-

leckého slečna Marie Zintlová

nikdy více již neobjeví se na

prkoech smíchovské arény kde

zahájila svoji uměleckou kariéru
V noci na čtvrtek násilným způso-
bem učinila konec svému životu
Ve středu ještě dlela v divadle ke

kterému s láskou přilnula a druhé-

ho dne buzduché tělo její leželo na

prkně v pathologickém ústavěpři
pravené pod nože pytevní Slečna

Zintlova spáchala sebevraždu je-

jíž důvody a motivy jsou rázu tak

nepatrného že zoufalý čin mla-

distvé herečky vzbuzuje tím větší

obdiv a překvapení Slečna Zint-

lova 17 roků stará dívka velmi

sličného zevnějšku bydlela u

svých rodičů v Tomáškově ulici

na Smíchově Její otec po dlouhá

léta jest zaměstnán u hasičského

sboru v rozsáhlé továrně bar

Ringhofíra na Smíchově Rodiče

Zintlovy mají tři dítky a na své

skrovné poměry úsilovně pečovali
0 jejich vzdělání Největší péči
věnovali ovšem dospívající dceři

Maru která vzbuzovala oprávně
né jejich naděje do budoucnosti
A pojednou byly veškeré ty nadě-

je zmařeny rozpadly se jako
vzdušné zámky Herečka si Zint-

lova která ve smíchovském di-

vadle Švandově byla angažována
asi před dvěma roky měla milost-

ný poměr Její milenec byl ně-

mecké národnosti a zaměstnáním

litograf Poněvadž schůzky mi-

lenců nemohly se konatí ve dne

kdy byl zaměstnán litograf v zá-

vodě a ilcčna Zintlova při zkou-

škách scházeli se milenci zpravidla
po večerním představení Prodleli

obyčejně v sadech u arény smí-

chovské pak se procházeli v uli-

cích smíchovských a po 10 hod
noční vracela se herečka domů
Rodiče její milostnému poměru
prý nezabra&ovali domlouvali

pouze dceři aby pimétlíva byla

prý svého dobra pro budoucnost
Pečlivá a starostlivá matka dbala

také aby o dceři nerozšířily se kle-

vety Proto důtklivi Mařence
domlouvala aby z divadla ebodila

domů dříve a nikoli teprve tehdy
kdyi domovní dvéře byly uzavře-

ny Tyto domluvy zavdaly z pra
vidla podnět k pohnutlivějším vý
měnám názorů Mladistvá bere
čka nepovažovala lidi za tak zlo

myslné aby o jejím čistém pomě
ru natropili klevet Ve středu ve-

čer konalo se v aréně představení
z cyklu francouzské frašky "Růžo
vá psaníčka" Slečna Zintlova

arcny setkala se v sadu se svým
milencem Podnikla s ním ob

vyklou procházku a po #11 hod

v noci vrátila se domů Doma

odehrál se pravidelný program
Matka domlouvala dceři že nemá

tak pozdě chodit domů Výtka
její neměla však rázu prudkosti
Už je to patrné z toho Že dceři

připravila chléb s máslem a po-

stavila na stůl sklínku piva He-

rečka se převlékla a odpovídala
matce tónem velice podrážděným

Pojednou bez nejmenšf příčiay
odebrala se do pokoje tam si šát-

kem ovázala hlavu tak že si oči

zakryla pak otevřela okno pří

bytku třetího patra a v nejbhžším
okamžiku aniž se z její útrob vy
dral nějaký výkřik řítila se s

úžasnou rychlostí na dlažbu To-

máškovy ulice V domácnosti

Zintlových a mezi obyvateli celé-

ho domu i v širokém aousedství

sebevražedný skok sličné herečky

způsobil nevýslovné zděšení a pře

kvapení Vzdor pozdní hodině
noční shromáždili se kolem ne

šťastné dívky četní lidé a projevo-
vali hlubokou soustrast s tragi-

ckým osudem herečky Několik

mužů odneslo naříkající dívku do

domu a neprodleně vyslán posel

pro lékaře Matka Zintlovy ná-

sledkem zdrcující zprávy omdlela

Jiný posel vyslán do závodu Ring- -

hofírova aby otce nešťastnice

zpravil o truchlivé události Otec

sotva dechu popadaje přikvapil a

spatřiv dceru hrozným způso-
bem zmrzačenu zvolal v neskona-

lém zármutku: "Mařenko proč

jsi to učinila?" Dívka pootevřela

poněkud oči a pronesla v odpo-
věď: "To k vůli vám!" — "A

proč k vůli nám? Nepečovali jsme
o tebe? Zabraňovali jsme tobě?"
— Ale dívka už více neodpově-
děla Lékař p dr Musil přišel

záby aby nešťastné herečce po

skytl první pomoci Shledal že

veškeré umění lékařské jest bez-

výsledné Dívka skokem na dlaž-

bu utrpěla smrtelné poranění
Levá noha byla-j- í zlomena nad

kolenem na levé straně zlomena

jí veškerá žebra čelist bla roz

tříštěna tak ie z ní veškeré zuby

vypadaly mimo to zela hluboká

rána nad levým okem Lékař

těžká poranění opatřil obvazem a

mezitím telefonicky povolán
vůz záchranné stanice

V tomto odvezl lékař dívku do

všeobecné nemocnice za interven

ce člena záchranného sboru p

Vokurky Již na cestě do nemoc

nice pozbyla herečka vědomí a po

druhé hodině v noci následkem

těžkých poranění zemřela V roz-

pravách o sebevraždě namnoze

vyslovován názor že dívka měla

patrně ještě jiné důvody k ukonče-

ní svého mladistvého života

Mevdtřní vnukovi - Příšerná af- -

féra vzrušila ve dnech právě mi

nulých mysli obyvatelstva tichého

pojizerského města Semil Jde
tu o zločin jemuž v oběť padl ži-

vot stařičkého kováře a jehož

pachateli byli — vlastní vnuci

kmetovi O případu samém vy

šetřeny následující podrobnosti:
— Na hořejším náměstí semilském

sousedí přímo s budovou školní

kovárna náležející 861etému mi-

stru kovářskému Františku Baští-kov- i

Baštík jsa bezdětek ujal
se před lety osiřelých vnuků svých

Josefa a Antonína Lebruškových

jejichž otec socbař zemřel — jak
se tvrdí — následkem pijáctví v

ktérési obci okresu hořovického

Starý otec poskytl sirotkům pečli-

vého vychování a zamiloval si obě

děti tak že ponechal je ve svém-dom-

až do jejich dospělosti Měl

pevný úmysl odkázati jim veške-

ré jmění své— kromě kovárny je

jíž cena odhadnuta na 7000 K

měl BaŠtík ještě pěkný kousek

polností — aby zanechal svým vnu-

kům památku A snad právě dě

dova až přepjatá láska a shovíva

vost vůči vnukům zavdala nikoli

poslední podnět k tragedii Vnu-

kové hýčkaní stařičkým a slabým
dědem dorostli Josef se oženil a

stal se otcem jednoho dítěte An-

tonín zůstal svoboden žádný však

z nich ládné práce sobě nehleděl

Spíše zamlouval se jim nezřízený
život pijanský kterým stali se po-

věstnými v celém městě i vůkolí

Dobrotisko Baštík těžce sice nesl

tuto věc ale nenalezl a dostatek

energie by zkáze svých vnuků

zabránil Naopak jak zjištěno
všecko spustlíkům odpouštěl ba i

bití od nich trpělivě snášel a stále

a stále peníze jim dával doufaje
že vnukové se napraví a řádný
život povedou Ba dobrota i sho

vívavost jeho Šla tak daleko že

peníze pro pijany vypůjčoval se

na jich rozkaz i ze záložny takže

majetek svůj značně obtížil' Ne

dosti na tom Pošetilý děd uvolil

se dokonce i k tomu že dal vnuku

Antonínovi upsati celý svůj dům

jeStě proud krve a pohroužila se
111 -- i I I (um umat uurd) zvoiau

Fry-Crai- g jedním hlasem mávajíce
nozi

"Děkuji!'' řekl prostě Kinío
"Není zač!" odtušil Craie

"Sousto za dvě stě tisíc dollarů

pro tu rybu!''
"Nikdy!" dodsl Fry
A Sun? Kde byl Sun? Tento-

kráte napřed a již velmi blízko u

lodice vzdálené sotva na Iři

kably (kabl nejsilnější kotvičníva-zák- )

- 120 sáhům Zbabělec utekl

vesluje o překot a to mu přivodilo
nehodu

Byliť ho rybáři spozorovali ale

nepomyslili si že by se v tomto
tulenním výstroji skrýval lidský
tvor Přihotovili se tedy uloviti

jej jak by byli učinili s plískavicí
nebo tuleněm Jakmile se domně-

lé zvíře octlo v dosahu rozvinul
se a lodi dlouhý provaz opatřený
silným hákem
Hák zachytil Suna nad pasem

obleku a vysmekuv se roztrhl jej
po hřbetě až do týlu
Sun udržován jsa na povrchu

už jen vzduchem obsaženým ve

dvojitém obalu spodků překotil
se a uvázl hlavou ve vodě a noha-

ma ve vzduchu
Tu připlovali Kinfo Craig a

Fry a z opatrnosti zavolali na ry-

báře dobrou čínštinou
Hodní ti lidé strnuli úžasem!

Mluvící tuleni! Byli by málem

plachty a dali se na útěk

Ale Kinío je upokojil dav sebe
a své druhy poznat!za to co byl!
to jest lidé Čířlané jako oni!

Za chvilku pak byli tři sucho-zemš- tí

ssavci na palubě
Zbýval Sun Přitáhli ho bidlem

a pozdvihli mu hlavu nad vodu

Jeden z rybašův uchopil jej za

konec copu a zatáhl V
Sudův cop zůstal mu celý v

ruce a nebožák žbluňkl podruhé
pod vodu

Rybáři ovinuli jej po té prova
zem a šťastně ho vytáhli na lodici
ač jim to dalo dosti práce
Sotva se octl na palubě a vy

chrlil ze' sebe vodu jíž se byl

přikročil k němu Kinío a

zeptal se ho přísným hlasem:

"Což byl nepravý?"
"Ovšem" odvětil Sun "sice

bych já který jsem znal vaše

zvyky nebyl k vám nikdy vstou-

pil do služby!''
A to řekl tak směšně že se

všichni ďali do smíchu
Tito rybáři byli z Funinga Ani

ne na dvě míle byl práávě ten pří-

stav kam chtěl Kinfo stihnout!

i
V osm hodin téhož večera vy-

stoupil tam na zemi se soudruhy
a všichri čtyři svlekše výstroje

kapitána Boytona nabyli zase
vzezření lidských tvorů -

KAPITOLA 21

V níž jsou Cralf a Fry nad míru spo-

kojeni vidouce vycházející
měsíc ": '

A teď kTajpingpvi
To byla první slova jež pro-

mluvil Kinío nazejtří ráno dne

30 června po noci odpočinku
právem zasloužené hrdiny těchto
dobrodružstsv

Byli posléze na působišti Lao-šenov- ě

Rozhodný zápas nastával

Vyjde z něho Kinfo vítězem?
Ano mimo pochybu podaří-l- i se

mu překvapit! Tajpinga neboť

zaplatí za list cenu kterou mu

Laošen uloží Ne dojista nechá-l- i

ae překvapitia stihne-l- i ho rána

dýkou přímo do hrudi dříve nežli
se dostane k tomu aby vyjednával
s divokým plnomocníkem Vango-vý- m

"K Tajpingovil' odpověděli
Fry-Crai- g uradivše se pohledem
Příchod Knín Frs Cni(4

Suna v podivném obleku a způsob

jakým byli rybáři vyloveni z moře

stačily vzbuditi jakýsi bluk v ma-

lém přístavu Funingu Těžko by

bylo bývalo vyhnouti se veřejné
zvědavosti Byli tudíž večer před
tím provázeni družinou až do ho-

spody kde za peníze schované v

opasku Kioíoově a ve vaku Frye-Crai-

opatřili si slušnější šat

Kdyby se nebyl okolo Kiníoa a

jeho spolčníků tísnil dav tak čet

nýkdyž seubírali do hospody byli
si třebas povšimli nebešťana jenž

neodstupoval Od nich ani píď

Jich údiv byl by se zajisté vzmohl

kdyby byli viděli že jest celou

noc na číhané u dveří hospody
A nebyli by se věru ubránili nedů-

věře kdyby ho byli s jitra zastali

na témž místě

PokračováoL

Předplaťte ae na Pokrok Zápa-
du pouze JJ100 ročně

směrem Síly se jim vracely Teď

kdyi míli spásu takofka nedopu-

stí aby jim uklouzla
Vzhledem ku smíru vetru neby-

lo pak ui lze použiti malých
plachet ale vesla mobla postačili

jeito vzdálenost kterou bylo ura-zi- ti

byla pomSrně krátká

Viděli jak s loď rychle zvítSu-j- e

hnána jsouc větrem ostřeji a

ostřeji vanoucím Byla to pouhá

rybářská lodice a její zjev svědčil

patrni
' fe břehy nejsou příliS

vzdáleny poněvadž rybáři tíostí

odvažují st málokdy na Siré moře

"Zmužile! amužile!"kři£eli Fry

Craij rázně veslujíce
Nebylo třeba podněcovat! jich

soudruhy k horlivosti Kinío

na vodní hladině uháněl

jako závodní loďka „Sun pak

překonával v pravdě sama sebe

nalézaje se v čele — tak se stra-

choval aby se neopozdili

Bylo třeba uraziti asi pal míle

aby se octli skoro va směru lodice
Mimo to byl jeStě bílý den a kdy-

by se plavcům nepodařilo dospiti
tak blízko aby byli viděni do-

vedli by se jiz ozvati aby byli
slyšeni Avšak nedají-- se rybá-

ři oa útěk až uzří tato podivná
mořská zvířata na ní volající? To

byla možnost dosti povážlivá
Buď jak buď nebylo ani chvilky

nazmar A proto paže úsilně

pracovaly vesla rozrážela rychle
hřebeny drobných vln a vzdáleno-

sti očitě ubývalo když v čele plo-

voucí zděiením strašně vykřikl:
"Žralok! žralok!"
A tentokrát Sun se nemýlil
Asi dvacet kroků opodál nořily

sc z vody dva přívěšky Byly to

ploutve hltavého zvířete vlastního
tamním mořím tygřího žraloka

zasluhujícího vším právem tohoto

jména neboť příroda obmyslila
jej divokostí i dravé ryby i šelmy
"Nože!" zvolali Fry a Craig

Byly to jediné zbraně které
měli na obranu zbrani třebas ne-

dostatečné
Jak si lze pomyslit! zastavil se

Sun rázem a couvl chvatně nazad
Žralok zočil plavce a zamířil k

nim jeho obrovské tělo prosvitlo
na okamžik průzračnou vodou je-

víc zelené pruhy a skvrny Byl
zdélí šestnácti až osmnácti stop
Netvor!

Obořil se nejprve na Kiníoa

zpola se obrátiv aby jej uchvátil
Kinío nepozbyl nijak chladné

krve Kdyi Žralok jížjiž po něm

cbSapal opřel mu veslo o hřbet a

vzdálil se ruče mocným odrazem

Craig a Fry přiblížili se jsouce
hotovi k útěku hotovi k obraně
Žralok položil se na chvilku a

vyplul opět otevřenou tlamou

jakýmsi střihadlem opatřeným
čtyřnásobnou řadou zubů

Kinío chtěl znova zkusit! odraz

jenž se mu již zdařil ale jeho
veslo srazilo se a čelistí zvířete

které je naráz překouslo
Žralok ležící napolo na boku ro-

zehnal se na kořist
V tom vytryskla krev proudem

a moře zbarvilo se červeně
Poštěstitotf ae Craigovi a Fryovi

zasáhnouti zvíře dvojí ranou a

jakkoli byla jeho kůže tvrdá pro-

bodly ji přece americké nože s

dlouhými čepelemi

Tlama obludy rozevřela se po-

tom sklapla zase s hrozným cvak-

nutím jeho ocasní ploutev pak te-

pala strašlivě vodu Frye stihl

Švih ocasu do boku takovou silou
že jej odmrštil oa deset stop

"Fryii" vzkřikl Craig i názvu-ke- m

tak velké bolesti jakoby rána

jemu aamému byla bývala zasa-

zena

"Hurá!" odpověděl Fry chysta-

je ae znova k zápasu

Nebyl raněn Zraírniloť kau-

čukové brnění pádnost úderu oca-

sem

Potom udeřeno znova na Žralo-

ka a to opravdovou zuřivostí
Obracel a převaloval se Kinío
vedl si tak šťastně ie mu vrazil
do očního důlku zlomený konec

vesla a snažil se nedbaje le by
mohl býti překousnut ve dvé

udržeti ho na místě kdežto Fry a

Craig usilovali bodnouti jej do
'srdce

Jich úsilí potkala se mimo vši

4
V

BUÍÍ5Í zprávy

rybářských SAVÍ
výletních míšt ca a
v botelícb a Jízd-

ních llitků podá s VVí
7 ' uejvítíi ochotou

í
i 'jJL

T77V
Farnam ul Omaha DIst

t ~7

aVm

Mše
nízké

ceny
za která prodá-
váme zaručená
zboží hodinář-sk- é

a zlatnická
zíakárajl nám
každý rok na
tta nových

v Hp
Státech

Pukli notíelmlete zlatá neb stříbrná
hodinky řetízek prsten atd pište si pro
náá český ceunlk & přesvědčte se že

u nás ušetřite 15 až 40 procent

W J Wíša & Syn
381 West iSth St Chicago lil--

V SO OMAZE

vlastní
FR LAITNER

na so a Q ulici
V nohodlná nálernó leat TŽd výborní

ležák na čepu výběr těch nejíepších
doutníků výtečných likérů a pravých
nefalšovaných vín
Prostranná útulná místnost spolková

zamlouvá se sami a ct spolky česká
t So Ouiaze IcpSÍ pohodlnější

a levnějSÍ Til i sin taneční nemá v So
Omaze roné a protoř ct spolky české
učiní dobře když před pořádáním zábavy
Jakákoliv přeptají ae u majitele na pod
mínky ťrum arajano poroučí se
24 FRANK UIT3EB

W G SLOAKE & CO

obchodnici a

Cíale SOS 607 411 aer 88 ultoa
' '

South Omaha

JSlBMte Teleloa S

Zbotí ae prodává ale libosti buď ca hotov
neb naaplatkjr UM

C- - H Brower fc Co

pohrobníe! a pfijžovatelé koni
iSO-i- mt SS nU Bo Omaha Heb
ř SSsaa-Tele-

(on
Halo 80

I&' MASNÍ KRÁM

a jli straní města vlastni krajan!

Bratří Kmielovč
ttslo 1344 3 u

NejTětSI zásoby ssasa všeho druhu

nienek salámů iunek a vůbec všeho co

v obor tento spadá

Ceny levnější než kdekoliv Jinde

Fr Sémeríid
na rohu 16 a William ul

Řízný Metzův ležák stále na čepu
Pravá plzeňská i pravovorečnáho pi

vovaru z Plzně Jhk[ly smet

Tet 2114 Frank SemeráJ

TeL 879—TeiítfaflŤiiy 80L

siLouis Svoboda
ČESKÝ LÉKAŘ:

Úřadovna č 301 Paxton Block
na rohu 16 a Farnam ul

Úřední hodiny od 11 do 18 hodin dopoledne
od S do 4 " odpoledne

Veíer od do 8 T obydli i 1506 Williams ni

Poslouží ochotně krajanům tf

1 H ti W-M-

—NEJVĚTŠÍ—

MASNY KRAM

na 6 a Plerce ulici -

mi krajan nál

FR KUNOL
NeJvětSÍ český řeznický závod

na East straně -

Velká zásoby masa všeho druhu Z
uzenek salámu Šunek a vSe co do +
oboru vurtcajkŮ sáhá — Koupíte Ť
zue icvucji a maso icpsi juk u ně-
koho jiného

Jediný český©

0 závod olovnlcký strojnicky
a zámečnický v Omažc

vlastni

LEO BAHOCH
503 8o 13 th Stret '- ' Telefon 16Í7'

Zaváděni vodv nlvnn a kanaliaaca nm
vádí se levně a dobře MÍtf '

Státní jednatelství pro Jediné osrědóe
aé Clmlnndská plrul pumpy

Dr E

OVPICE na rohu 1S a Boward nl Bheel's
Block íiadeHJ10 Telefon 188- -
V nlaárni k nalezeni od 10 do 1S hodin ráao

04 S do 4 odpoledne a od 1 do S večer
Teieion reaideoc IS74

!SSLt Masny krám
' ' '

Tlaatnl

Josef Nejépinslfý
1401 jižní 16 ul Omaha

Velko- - i maloobchod čerstvým uzot
ným i nakládaným masem výtečným
zbožim uzenářským a vůbec vSíffi co-- do
oborn tobo přináleží

: t s_

ObjcdnáTky muřno učiniti I telefonem
a tyto řádně rychle se vyřizují

TELKFUN 1319 Wmi


