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Taiccif vila irvn'vu:i

podobísnii klerál byla v medailo-

nu vykřikla tet a potila chápali
co bylo příčinou Iilřlrnl matčina

1'odobiina tnáiotflovali jrjitělo a le já jsem Tvým al do smrti
A D Trevetyan "

Trnto litt tárovt-- t medailo

nem tsslán byl slečně Violetě l- -

Ucdwsrdové jedné i nejhetčlih a

nejobllbenětšlch dívek v Toronto
a to zrovna v příhodném tse Inedbalosti 'roleisofi cvláfttl os

matku kdyl byla jelit mladou

krásnou dívkou

Nebylo lá Jné pochybnosti le
to byla imvnšená podoba foto

graiie kterou matka stála jtttl
chovala na památku

Matka i dcera paJly si do ná-

ruči a tlzami počaly ulnvovatí tvé
mu bolu Ni to poněkud te vzps-matujlc-

e

t rány která je lak náhle
a neočekávaně tastihla poslaly

O nrnA rf-T-tápaJolch ústavech jsou Umet t
Dravidla lidí ktell v mládl prodě

mezi icrni stromy ceaa na mne

j riul i}
tím odvrácena byla katsitroía jet
mohla zničili livot dvou mladých
lidí
Ačkoli veškeré plány do bu

notný kus práce postěžoval si

hospodář načeš zasedl ta stůl a 1lali trpké tkulenosti kleti jto

i Platíte íiplil tvoji domohli i nynějších po

taveni a vlivu ptlklad jejich ta
chuti se pustil do jídla

KJyl te najedl šel zapřáhat doucnosti které si mladé hezké

iisté Deoovede k lenosti Co te děvče tvořilo byly oním medailo ihned pro Arthura a při vyptávániŽena se přišourala ta chvíli ke

dveřím a vykoukla ven zdali již nem zničeny přece po první ráně

byla Violeta ráda že unikla jakomuž odjel Spatřivši ale žc ho
zázrakem tragedii jaké se v životě

spodář dosud není te zapřáháním

ské maivthy m lnul padáno
Itestnf einánivnl

Ai tt ( f Vrfi í Vm
tf I tt kopínt itkls i pi novou

Ikolnl budovu v 1'Multh naianli
dMnUiInst Metni tn) na ni
knlik lnk}h klf Vslilimhiř

t' — tiiutnv né)pu odpořlti
jukli u kostel tKliia bylo tsi

biť iiiifh mslfch střlbtnáíkft

jitřil nspoíltáno nř kolik sel kusů

Vitími tvettiUktl patt lluiisn
Koudelka V)tkova vjírtM ns

m!:t !e mlacc ia ItJaaltiřaí
moravské hstfře t dob husitských
(14 jo — 14 j'0 a podařilo ae mu

tál 1 náletu pro svoje sbírky
tiskali otlatck byl naJiitílelem

dědickým žákem tsslln morav

skému zemskému museu do Brna

llalllky tyto bly rslrny tflr nv'mi

kolky a na většině jich jest koruno

vaná orlice nekostkotaná aa jed-do-

hsllřku jest orlice kostkova-

ná Druhá strana halllků jest

iiplol prátdna
Stlintt v iAi0iUk iÁfý(h

Ve čtvrtek 5 t m dopo
ledne před 10 hod událo se V zá-

vodech Škodových v "kmínce"
nešiěntl kterému padl za oběť lid-

ský livot Ve středu zkoušena

byla oa střelnici v továrně jedna 1

osmimillimetrovych mitreulleus a

ve čtvrtek dopoledne přinesena
byla mitreulleusa ta do dílny
kdež ji osvědčený dělník Kotrsba

jenž v oboru tom patnáct let již

pracuje vložil do svěráku Proti
svěráku tomu je umístěao rýsovacf

prkno na kterém pracoval ženatý
dělník Leopold Konrád z Litické
ulice v Plzni a u něho atál 3aletý
ženatý dělník Václav Tykal ze
ŠkvrBan Náhle zazněla dílnou

rána nevysvětlitelným způsobem
zůstal v mitreulleuse ostrý náboj

který zasáhl děloíka Tykala do

pravé Hrany prsou projektil vy-

létl pod levou Hranou krku zasáhl
dělníka Konráda nad okem a způ-

sobil mu tak těžká zranění na hla-

vě že pochybuje te o jeho uzdra-

vení Václav Tykal byl ihned

mrtev Projektil nebyl nalezen

Práce v kanonce byla ihued zasta-

vena Václav Tykal jenž 8 let

již pracuje v kanonce jest otcem
dvou dětí Leopold Konrád pak
otcem jednoho dítěte

Konec neftastné látky ve hlubi-

nách itudny V poslední den mě-

síce února šel vážit ve Starém
Podlesí u Příbrami jistý občan
vodu z hhboké studně Kdž
vytáhl pracně okov a itáhl ji k

obě tpatřil na vodě plovoucí ně

te celý román vyšel na jcvo

Paní Dcdwardová te přesvědči-

la Že ženich její dcery je vlastním

její synem pocházejícím t prvého
jejího manželství a Violeta ztra
tivši ženicha nalezia bratra

lidském zřidka přiházejlhotov zabručela ai: "Ale á ne

vl-- n proč mu to trvi dnet tak Medailonem tlin rozdvojeny byly
dvě vroucně se miluji! duše a

přece jen zase byly spojeny leč

jinou páskou nežli tou kteráž je

dlouho Připadá mi to jako by te
t tím loudal naschvál!' Rozmrzelá

eeny vytokl V ottrbmlnrh

kilyt kuinánlm u

lili mflřete tďkull nJcn stmřl

ejiM ile H utetřtme vám nej

mťn čtvrtinu D bsillnkilrb a

klennteeb My mime bohktou

táiťbu pmlenft řetttkft nkul

nic Jehlic dlamsntft atd a ii-ilí-

pouze bynte ie o tvrsenl

tomto přesvfdílli Dopllte sl

e nil četky cennlk
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Když toto tajemství bylo již
docela odhaleno počali te hosté

icházeti ke sflatku který měl býti

AIK1SAU

ŮESKÝCII SPOLKŮ

Ri I UM I I rtiu
m flttktrriHi t - i I "e ř ! '

i I "M'I

) ► t ! !

IMiDiil:! M

sJaHsf Hjlit l )"bl
((MtS - HM Ht 'kt K~ll HH'rt" '

h imi - l ř k h Vt4
i ( It ii l lť-r- l al ní I

l Nlrk'4f Si

1M ir4 Mini V

Mlfl krertleln arttSS ka-- )

luk t Itr M k '"'14 it riMit i"" ni' ' 'iik i

uh i hwanf

rt Hekal Ttrt I

hft k kr4l kMS
Kalili al inii f j ir Mm'l

lihfrfl hkirHllf'4 I umIMI t"tia
''! wfcni a trli'H{kuinlarll PI4aiU Ililrlra4

Mi„Mila Ir iiik 11 iaH"
- a Km t riink J™ř K t 1 H

ltal klln! V J Ki IMíHi II Slr(
' ik h ruky l ! Hkak

K ir4ra tk Aal lllk auMik lu
Kar tfi pt ) B)l niMnik Atrnnt

H'kiiMk p rif Ani Vilik Mnil la
roalaairnl if Jim SJ'lnk

Jih 1'1'la

Tiber CelawbMS í WOW

!( 'hi kalll I nwltlai S Sierf V

BiCalrl ainl kiiu ťraha na I a Wllll

ni ulici Val knul Jaa hrauk mmiija
konaul Vraní kanila Cl iwklartnik frank J

Smln ml t an I Wllllaita klark řl lir
Bfk I a Wllllam Sir urklřl J J Rnlil
tnlilnl atrtla Jan o1é rnHirn air-- a

Jna Orl TflMr Majalka Kraak Srnlmila Jaa
Néaiaalak a( h Kuik'I

Tiber Blekraakaé 47 Jl W A

ortijfé tr pravlilala arhara kiMnu prnu a

Irail illartu t m'ilcl a m hiMlIn rmmr

Tuaip Jana Hroi-- Valln konaul Vraal
Ilollí nírodfl l'alř TI-I- Í baakíř A Braiila
klark V I'HIII H priKř
Var IV)lal anltlnf nrtl Adi Mill'kan-k- o

al atrii Jo 1'aMu'li

Hber Vlaatfalava i tl) l( l

odbfri arhíia kattltiu S nartl f miairl t
o H hl oil VtIiuIIÍ ulartaM

kra Maria Koalrkf pradMlkrai Anna H

KallnTÍnimratka Karolina llrinaktajn
nlca Maria MlrkaluTij ořamira Maria

uoklailmra JnavSoa Mahorá tif
trrkrni Maria VilaTot lior naiatka
Viktoria Nuratkora M UrutikoaiMlliHllna
Bureioai

Hber IMida 5ri Ueby í RO JÍ I
odhTÍ ariarhAM katdoa I na1ll v maainl a
S Iiud odp v ainl MalauT ťtadaadkni Kat
ionkatSM So Ilth Str 4'atnloa Imllla Chla-borá-

INtnWIIIIamapoklajInlrta Maria Vanirat
1411 Wllllaraa UJamnlca Vllb Hartoi UM
So Mtk Su

Hber DolevlaTa i 0 J('l
odt)f i ahlta kaidoii druhou ned#ll mMel
hinxlnl alnl o Khi liod oda Vrilouílli

pradaMlka Anna Krajri pradaadka Vlnrl ír-mi- k

1444 So 10 Stnimatk Aaunla Kment

ta)amnla PrantUka řapak l14 Mrlhat
SCMnion Ant Mai b tt Ho le t pokla1-nl- !

Martě Hni a Wllllam ul draorkrni
Jwlt Jalan vfleir majatku Kálali na Bn4k
Maria HuuVak HarlNira Hofman

Psdp Hokalky Tyri ě 1

odbfri tré ackHaa ladnou niai'n a alca
kaťlon etrrtoa naddl t(nl Mairnr

Julia Volaaa IA a Kradnrink t„
nilauipredaadkfai rťiala Kunci IMI Jit I ul

t)i„al-- Anna Bllak vt Jit II ul 4't-nln- a

Anna Mvařlna ItilJK II ul pokladnk--
Maria Kír a ijharlaa Hl Omaha

Maria Vank ítor majetku Kran-tli-

Kuni-- I Mnrr KuaaJnanfk Hlalakal
iffltnl rbor Tun Tfařiik a Maria Vítek

Tiber Nyrta fis 22 K !t A

odbf 4 anbinl prrnl eli T maatel raokol-k- 4

alnl Marr Hol f miu
nřadaadka Joaafa Mlitnoiré tajaoj Kaialina
Valanliovaki MM Wllllam Ht„ poklad Mír
Hrud Ti kancllfka Ixroia TI ká oiartil
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Hriibf rnnkoTnl atrii Maria řfc loui rf
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m'-lc-í a míitno11 n Iallnara na mi a O ul
Harbora Kwvk ďiuJni porunli--

a Anna
viMb nilat jplndwlkai Katla Vonawk tJ
H7 řio M als Maria Vomaka pokladnlraf
Klanora Rtiarl prlirodci: franci Kouiitka
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vrátila te Opět ku tvé práci a ho

spodář odjel aniž by to byla spo
zorovala odbýván Družička sleč Marietta

Cheeversová přijela první a neA věru že dnet hospodáři do

poutala k tobě dříve Matka ne-

věsty ztratila pojednou zetě a na-

lezla — tyna
Ačkoli fantasie spisovatelů vy-

tvoří maohdy podivné příhody

skutečný život dovede vytvořili

věsta kteráž tak náhle přišla ooračky te jaksi nechtělo Však

orati mezi stromy není také ládný

ještě podivnější jak tato událost
med a kdo to jedooj zkusil uvěří

tomu bez mučeni Pomalu te do-

stal 1 volky na pole vypřábl je od dokazuje
Nevěsta která se chystá ke

vozu a zapřáhl do pluhu Zabrav
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VTHOTOVCJB -
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brázdu zdvihl hlavu klobouk po-šin- ul

vfc do očí odplivl a pobídl

ženicha tdělila jí celou tragedii

jež byla by te málem sňatkem

mezi bratrem a sestrou dovršila

Družička oa to sdělila celou

podivuhodnou tu historii ostat
ním hostům a tak se tento román

ze skutečného života dostal na

veřejnost
Paní Berdwardová odjela 1 dce-

rou do Evropy aby te poněkud

zotavily t rozrušení kteréž je
itihlo a na lé cestě je doprovázel

mladý Trevelyan jenž t bolestí

sice ale přece 1 klidem tnesl ránu
kterouž mu uchystal rozmarný
osud

volky do chodu Prvá i drahá
brázda ještě ušla a čím dále mezi

ttromy tím to šlo hůře neboť

Zeptejte se sn u toboto Hitu Tel lffltékaždou chvili zachytila radlice za

kořen "Fi to jest práce praha
nebnál" odlehčoval si hospodář
"To aby člověk pukl zlosti jako

C H KUBÁT
Smírčí' soudce

iRatku pojednou náhodou nalez

ne v ženichu svém — bratra Je to

téměř k neuvěření a přece jest to

pravda
Začátek tohoto podivného ro-

mánu ze života odehrál se před 33

roky v New Yorku V tom čaa žil

tam Jefírey Trevelyan rodem An-

gličan který zdědil velké bohat

ství 1 navStíviv Ameriku zde te
usadil

Později se oženil a tice také a

Angličankou 1 níž te seznámil v

New Yorku když tam meškala na

návštěvě a po líbánkách kteréž

mladí manželé ttrávili v Evropě
navrátili ie opět do Ameriky v

New Yorku se trvale usadili

Leč manželství toto nebylo

::Z ČESKÝCH VLASTÍ:: i

Pisárna: Barker Block rth
Farnant Cítit poktje$6

žalud V tom zachytila radlice o

silný kořen že to mocně trhlo

volky i oráčem "I aby to vzal už

čerchmant táml'1 zaláteřil hospo-
dář ihned zastavil uvázal volky
u stromu ale tak zkrátka aby te
nemohli lehnout po nijaké té le-

bedě a pospíchal ďomů pro starou

pilu aby mohl uřezali všechny

TELEFON A3Slfl

fiybnlk který kaídorďn! vyládá Julius Treiíschke
lH'hintník Imparíoranml

I domácímisilnější kořeny jež oráni by zne-

možňovaly "Jen jer tli tu ttarou šťastné a po čtyřech letech došlo

jaký předmět Vylil vodu a našel
pilu najdu přemítal cestou v k rozvodu a malý chlapec z man-

želství toho pošlý přisouzen byl k víny a lihovinami

li jidnoho utopence Dle pověstí
je-- to rybník nedaleko Trnovan
o němž ode dávna se vypravuje že

každoročně vyžádá si svou oběť
Skutečně prý dle paměti obýva-teljcs- t

to pravda že buď náhodou

anebo v sebevražedném úmyslu
ročně tu tkončí nějaký život Pro
letošek už te tak stalo Dcera

váženého majitele domu v Trno

— ženský rukávoík Podivný tento
nález vzbudil v občanu podezření

duchu "tu novou bych ti nerad
zkazil" opatrování otci

Rozvedená paaí TrevelyaoovaPřišed domů vkročil do líně a
navrátila te do Evropy

že snad ve studni nalézá te mrtvo-

la nějaké utopené ženštiny Při-

volal několik obyvatel sousedních

domů 1 ckutečně vylovili mrtvolu
ve které na první pohled poznali

Trevelyan chtěje zspomenouti

yanech Julie Kompertova odešla

zaslechnuv v kuchyni jakýti šustot
a domnívaje te že to jest jeho
stará zvolal ryčoě: "Kde je ttará

pila!?" Jako podrážděni sršeli vy
lltla žena ze dveří a tpustila: "A
co je ti abych tak řekla po tom

oa manželsksu tvou neshodu vě-

noval te obchodu a spekulaci v

pozemcích a zkoupiv jich mnoho

řízným pivem a

Jemníai dontníky

501 503 a 523 jižní 13 ul

omaiia rvicnii
NeJlenM to dtulek v iriřití Vkun

ínHené pokoje k profis)miit( es la I

týden— z 50c si fl00 denně ('hutné
studené fikutky itále popraveny Z

výtMirníbo thofí stiile v tivibt
]tí koupltl i% eeny leníl'( neí Jk

plat) Jinde rs zboží IpstnejM Juknuti

4 JUUl'8 TIIKITHCUKE

v Kanadě odebral te tam za ně

iSleté děvče Antonu Pacholíkovu

Zjištěno že mrtvola byla pouze
přes noc ve studni neboť dne 27
února byla Pacholíkova ještě vi

ve Čtvrtek 5 t m časně ráno ze

tvého domova a nevrátila ie ani
v poledne ani večer Poděšení

domácí lidé pátrali na všemožoých
traaách po zmizelé dívce ale bez

jaký čas a usadil te v Montrealu

Jeho lyn Edward Dudley ho lam

provázel

že jsem pila? A abyt věděl když

jsem pila lak jsem pilal Koupila

jsem li taky trošku vždyť te oadřu

jako kůO A ostatně ty také piješ
a píjel bodně I podívejme se oa

děna Tvrdí te že neblahý tvůj
tkutek spáchala z nešťastné láskyTrevelyan z příčin jemu jenom

známých neodhalil tvému tynu

pak tpanMíle oadutoiti lýce tu

nálezném vidy splSe u ncvědomce

oclli u skuteční vidřUoťho člo-

věka česká jméno nijak neutrpí

kdyl ti zde vychováme větší počet
těch kteří by nit dáttojně zastu-

povali Jen vyberme ti četky cí-

tící mládež zajisté nebudeme li-

tovat! tohoto kroku
Z ttanoviska národního

nim tedy na tom nezá-

leží abychom věnovali větlí po-

zornost vyííímu vzděláni Není

toad třeba upozorniti na to ie i

ze ttanoviska osobního prospěchu

jeti vySM vzděláni prospěSné Ne-

záleží na tom jakému povolání te
mladík mini věnovali vyilí vzdě-

lání mu bude proipeSné Panuje

chybná doanněnkažt takový vzdě-

laný mladík může to pak věnovali

jen učitelství aneb lékařttvf Ne-

škodilo by nám zajisté kdy-

bychom měli v těchto povoláních
vítií počet dokladně vzdělaných

zástupců avíak chybná jest
domněnka le jinde vzdělání jest

poměrně malé ceny Předně v

technických vyišleb ústavech mož-

no mimo vieobecné vzděláni
i odborné vědomosti pro-

spěšné rolaíkům ovocnářem

praktickým lučební-

kům elektrickým a civilním inže-

nýrům atd atd Za druhé vzdě-

láni vyvine tak mysl člověka že i
lepSím proipichem pak může

jakoukoliv dráhu buď ob

chadní řemeslnickou aneb jinou

Jak mnoho rodičů jest mezi námi

kteří by mohli dltkám tvým tuto

příležitost dáti a přec posílají děli

raději v útlém mládí do práce
která zajisti jim obyčejně jen trva

lé otroctví Děvčatům zvláítě
uzavřeli by cestu k vtděláoí Mno-

hé čiperné bystré české děvče

které otročí buď ve fabrice aneb

ve tlužbě kde často vyttaveno
jest zoemravfiujicím vlivům mohlo

ti mnohem Upe dobýti živo-

bytí kdyby jen rodiče byli lépe
na zřeteli měli budoucnost jeho
V některých případech ovšem

okolnosti nedovolovaly avšak jest
mnoho mnoho těch kteří tvé

vola připravili dítky tvé o lepší
budoucnost
Tolik o potřebě kroku tohoto

Co te druhé otázky týče je-l- i

plán nái praktický jest potřeba

jen upozornili na to že ve sku

tečnosti te již dávno provádí na

některých ústavech V jednom z

takových ústavů ku příkladu

předseda tehnal fond z různých

pramenů který nyní půjčuje bez

úroků tím Btudujfcírrl kteří by

jinak nemohli ročník dokončit! a

plán ie výborně otvědčil Ovsem

půjčky tyto jsou poskytovány na

krátil dobuavlak nestává příčiny

proč by te nemohlo čtoiti totéž na

delší dobu Půjčky pak maji tu

ohromoou nevyrovnatelnou výho-

du že nejsou poskytovány co al-

mužna tím neuráží sebevědomí

tíeh kleti jich užívají Půjčka
stane te čeitaým závazkem a od

dlužníka te bude očekávali že ji

vyplatí bez úroků jakmile poměry

jeho dovolí Stane-l- i te pak že

následkem neštěstí neb jiné ne

přemožitelů překážky některá

částka přijde k ztraceni tu již mu-

síme obětovali na oitář dobré věci

Aby viak se co možná nejvíce

předešlo sklamáni aby účelu

Matice bylo dosaženo určují tU

novy naše následující:

a) Uchazeč bez rozdílu pohlaví
musi býlí českého původu mocen

české řeči i českých citů musi

vésti sluíný a mravný život á vy-

káže se potřebnými schopnostmi
b) Uchazeč jehož přibláškt te

příznivě vyřídí te zaváže ie jest

jeho pevným úmyslem dokončili

studia
Co ie týče pak zajištění čáttky

do rukou Matice složené o pozor

Eujeme na to že pokladník p W

F Severa už složil záruku ns

Ptem itralnt tckauián Píše te

výsledku Noc přerušila hledání

druhého dne pokračováno Ten-

tokráte na břehu osudného rybní-
ka nalezena jupka a deštník dle

ze Škvoretic: Horlivý pracovník

ffiSL-HASM- Í KRÁM

aa Jil strsoi mhl vlastni krajssi

Ilriatří ]Ciiil4v
[iilo I344)ilní 13 ul

Nejrítií siioby rsM viobo druha

orenek sslimA iunek a vftbee viebo tt

v obor tento ipsdi

Ceny levnřjší než kdekoliv jinde

čehož poznáaože nešťastné děvče
národní p Fr Ilochmana učitel
ve Škvoreticích v okresu blaten-

ském stíhán jest krutým osudem

nějl Uvidí mne jednou trochu si

líznout a již na mne řve: ttará
pila! To vy mužští neradi vidíte

když te žena chce drobet posilnit
ale ženské nemají ani muknout

nešťastné tvé manželtvíale idělil
mu že matka jeho zemřela když
se nalézal ještě v plénkách a v

tomto domnění Edward Dudley

vyrostl a po dokončeném školním

běhu vstoupil na Triníty aníversi- -

' "-i- ' f£itv iJde na něho rána za ránou- - Ne- -

tvědomitými lidmi připraveo byl okdyž vy se posilujete každý skoro
tu v Toronto aby ie lam věnoval

ttudiu lékařství Otec jeho štědře
těžce ustřádané úspory a dne 5

t m opětně potkalo ho hrozné
mu poskytoval prostředky ke stu-

diím Edward byl jedofm z

studentů na

den!" Byla by mluvila ještě dále
ale nemohla — došel jí dech Muž

stál zde t vyvalenýma očima

ústy pootevřenými a v prvém oka-

mžiku te domníval že se manželka

jeho zbláznila Netušil ani ve snu
Že je manželka jeho proto tak roz

Jos VopálkaZrovna když Edward měl sklá- -

ŘEZNÍK A UZENAftčertěna že zaslechla pouze slova: dati poslední zkoušku otec-- jeho
onemocněl a po krátké nemoci

zemřel a krásný pomník na hřbi

neštěstí Čtyřletý jeho synáček
Karel dlel na dvoře atarosty obce

p Hejla Když popoběhl vrhl
ae na něho starostův pes který
bo děsně rozsápal takže o uzdra-

veni dítěte te pochybuje Bude-l- i

bošík na žiyu zachován přijde bez-

pochyby o zrak Pes rozedral mu

pravou tlapou čelo až oa kost a roz-

kousal mu levé ucho oko a hlavu
Těžce zraněnému přispěl pomocí
p MUDr Ant Fencl obvodní lé

kař v Sedlici který hrozné rány
ubohému děcku sešil

na S a "WilUam ulstará pila Vzpamatovav se potě
kud otázal te ženy: "Pověz mi

prosím tě co to blábolíš pořád že

jsi pila?" "Ještě te ptej ty ukrut-

níku!" hartuiila opět hospodyoě

tově blásá že' tam byl Trevelyan
uložen k poslednímu odpočinku

HOJNĚ ZÁSOBENÝ

MASNÝ KRÁM
vlaaliil

IItVNIC lUn
S204I jl#nf 1(1 nllee Onaba

Iloliat flar iaritréiio maaa riehn
druhu Dejleriil Jakoml a t% rsoy aejlev-nfjí- l

H II) "ebok ileaku" aa Metl)
VeikerA íinolr ijianáfkA M a nnjlep-í- i

povf-it-l i'flj'ít a plwnídie m

Hojní zásobený obchod

grocerlí moukou a potravinami
„„vlaaml

Fanfcrlík
v ť HHjlt 14 al

Kra )an' u'lril dvbře pakli Dll(obchod tento neboť Kde aalrlou fhoíl
vMy terilié a vyborni Jaktratl Olitluba
vzor ni ičl—

mi tÍMht Tliíf an) lapil ebr řntvékt
mna lio druhu Jk'rfl wýiKnfah Tfřnfc-k- ů

unáhilri'h Ku n o 'ho kulv
ajlifuiem prtraft tti)ňtt im
ZboMie dovití amfiíete aljeobjsd

nstl telefonem Tel A 14
Před tvou tmrtí chtěl tice Tre

"Sotva vejdeš do dveří a již křičíš: velyao tděliti tajemttvi tvého Ž-

ivota tvému tynu ale pronesl

pouze 1 namáháním slova
stará pila Toho jsem si od tebe
nezasloužila! Nepochybné si mne

"Tvoje matka "a nedokoa"vanovsl' a proto nezapírám" A
čiv tuto větu náhle dokonal

již natahuje moldánky
Mladý Trevelyan zdědil celé

Teprve nyní se hospodáři jak

IJl NVOIIODA
iií

vel in I vkusné zařízený

Grocorní obchod
1259-126- 1 jižní 16 ul

UfvHM wnfU tmiti Ir m VrmUl ril

značné dědictví otcovo proto ale
náleži rozbřesklo Aby plačící
manželku tvou upokojil pravil k

ní: "Poslyš ttará toť opravdu je

komedie Já ti nic nevyčítám já

jsem te ti pouze ptal kde je naše det v 6bbof! tomto My RjvAtM a

lib tok ÁA + ní Atilwkfm írn txA tln(

našlo asi tvou imrt v hluboké

tůni rybníka Během dopoledne
také vylovena její mrtvola Jako
motiv neblahého činu dobře vy-

chovaného a hodného děvčete
uvádí se hluboké duševní stísněni
Před několika léty zemřela Julii
matka na nIŽ lpěla celou duli a

oyní když i starší sestra te pro-
vdala cílilo te děvče opuštěným
takže upadlo do melancholie Jíž
jedenkráte pokusilo te o sebevraž-

du přeřezavSi ti tepny ale bylo
zachováno při životě bohužel ne
však na dlouho

Na "vystunr mactttny lásky —

"Ach táto tatíčku ksm jste dal
matičku" mohla li zastýskoout
dvě děcka dělolka Josefa Brayera
v Doloplazích u Olomouce když
otec přivedl jim macechu Sám

přicházel domů vždy jednou za

čtrnácte dni jsa zaměstnán ve

vzdálené sladovně v TýneČku-Třílet-

Františka a čtyřletá Ma-

řenka ponechány jen na itarotti
nové matky o niž mohlo ie krátce

po uvedeni jejím do domu říci že

je kletbou macecha zlá Laskavého
slova dětem oeřekla zpustlých
jmen jim přezdívala a místo po-

libků a úsměvů měla pro ně jen
rány Když dítě plakalo chytla
je bezcitná matka za vlasy za
ruku neb za nohu a tmýkla jim do
tmavé komory "aby se vyřvalo"
V poslední době kdy macecha
sama te má itáli mukou vzrostl

její odpor k dětem zvýšenou mí-

rou Dětí byli samá krevní pod-

litina! malá Františka objevila te
jednoho dne t roztrženými ústy
Sousedé sdělili tmutné okolnosti

ly faráři jenž dětí te ujal a pro-
hlédl Tělo jejich poseto bylo
neačetnými ranami krvavými prů-
by a podlitinami od nelidského
bití prutem neb rákoskou Na

některých místech hlavy vytrhány

úplně vlasy vlčka od pláče zamo-dral-

— slovem bezcitného týránf
Děti jež byli nad míru ustrašeny

přiznaly se že sn stká je tuze bije ale

to nesmějí nikomu říci protože by
vzala macecha nůž a rozpárala je
Učiněno tedy náležité opatřeni

aby děti vzaty byly z rukou nelid

ttará pila Hekl jsem ti přec jaká
to bude peproá práce zorati ono HH mjt I 'imxi7 ifuv r j-

- — w wf
otejAAtdr 'AHtíS vbij řntTé Obul tíh

Třorna icicioo A WZI £0pole a abych t tím byl máze ho-

tov přišel jsem si domů pro sta

Dr C Itosowator
ČESKÝ LÉKAft

Úřadovna: "Bei Bondlif"

04 II i It doaaL
Úfadal bcdlajri Odldat I mém

OdS Mdelf 'T aadill i4 H 00 H doal

TeL v éradrae~S4-fe- L v byta 1117

Bf4rf-Aa- M S4lf Joaae a lina

rou pilu abych mohl silnější ko- -

nevzdal te ttudií a pokračoval v

nich
Nábo Ja ho kdyti tvedla te tlč

Violetou Dedwardovou a sice při

jedné zábavě v domě mfstogover-nér- a

Ontaria mladý Trevelyan
se do krásného děvčete zamiloval

celou ohoivottí mladého ivého
trdce a chtěl ji okamžitě pojmouti
za manželku Violeta ale ač Tre-velyan- a

milovala chtěla sňatek t
nim tlaviii teprve po delší dobu

trvajícím zasnoubeni a dle vůle její
e stalo
Mladí lidé se zttooubili když

čat vypršel kooáoy byly přípravy
k tBatku který měl býti odbýván
v těchto dnech

Trevelyan byl nanejvýš Šťasten
a aby oslavil ztrátu tvého mláde-nectv- í

dával skvělý banket k

V SO OMAZE

SíS' FR LftITIIER

oa 30 Q ulicí

řeoy uříznout'

Hospodyně byla nyní velice

te tak hloupě přiznala
a muži tvému pro nic za nic tolik

vyciokala Dlouho te nemohla ho-

spodáři podívat do očí a tento

když jí chtěl někdy trochu pokořit

řepliťti velkých lani

Nevědomost vybrala od mno-

hých lidí za den více dani nežli

zaplatili městu a okresu dohroma-

dy za rok Nejvétší daně zapliti
lidé nevědomostí v nemoci neboť

neobráti li se na dobrý lék vydá-

vají peníze zbytečně a ještě pro-

dlužuji ivoje útrapy Pan John
Weber z Fingal v tev Dakotě

měl také různé léky a žádný mu

nepomohl až když ti koupil Ševe-rů- v

Balsám pro plíce Poslyšte
co o tom praví: Ctěný p Severo:

Vál Balsám pro plíce jest ten

nejlepší lék ze všech co jsem jich
dosuď užíval Jedna lahvička

zjednala mi více úlevy nežli dříve

jiné léky za dva dollary Nebudu

už nikdy bez něho Tak mluvi

každý Severův Balsám pro pilce

jest lék osvědčený který je v trhu

přet 30 let hojí zanícenou sliznici

průduiek povzbuzuje odměšování

Šlemů čini dýchání inadným

přivádí celé ústroji do normálního

atavu Při kašli zánětu plic
trubic a pohrudnice při záduše a

černém kašli Žádný lék jiný te mu

nevyroviá Cena 35c 50c
Při nastuzeni chřipce měl by

každý zároveň užívati Seversvýcb
Tabletek proti nastuzeninám ne-

boť pak uzdraví te během 34

hodin K dottání v lékárnách

rozesílá přímo vyrabitel W F
Severa Cedar Rapids lowa

Wtm Lu J ' ' — J'~ I —

doutník 6 vytenycb likéró a prsvcb_„ 1 ir: !!' BeraisoTsojca tip
pmh1 dfnlná mfatnoAt anntknví

a botpodyně byla hnel jako pěna zamlottvi se itms a et spolky ffki ae
aalezaoa v no umíte iepi ixioomof iti
alevDějU TU I slil tanecof nerai vBo
Omui rovoi a protož cl spolky tiki

K vyleeaí asiazealay v Jeélaéai éal

němuž pozval všechny tvé přáteleoZívejta isxstlve Bromo QulnineTsb-let- s

Váinboi Ilkárolcl vriítf penise n
U I 1 mj m I' f — — — — -

Jakékoliv přeptá)! m a majitel aa pod- -
In i _— A AZ koleje po ukončeni tobolovTleíl-l- i tyto Podpis Afít t _ 1

lest oa kMé krab fcc' banketu maje před očima budoucí

8E?EEB-NĚIEC- ÍÍ LLOID

Praalaalal poltnaal
aarapiararal daprata

z Baltimore do dremen
rlmo po aoafah aroulroarmafab
K4tonlrfe paralelek od 1 kot éu

Cassel Bre-U- rr Rbela Keela Haa-ev- er

Fraakrarl Rraaiebarf
ťkeajřilU Jleekar

II kajuta z Ealtimere io Eitisi
eal 4ao mmHmrm

Tyto paraik? aia)l pauaa Hh iMIa kaJnS-ija- S

naaaaajaaajaaa II kajuta
Vfia iaaoaaai paraikf tana Tffcradnt

aoaé ř taat 4ora4 aaHiaai aawaf a
pnkoja kalulai aa paiua4 Stagkrlcki

fa vtack praatorack
Ualll larirr podirajl fmařila! daauli:
a mcnuMAmjm Jt -

S aoata Uf % lalllawrt Ml

ti 7lauKfivjai st cvi
M liaaranra %% ikke III

aaba )a]lok aaaMpel v aaail

C H Brewer ČL Civé štěstí zaalal Trevelyan tvé vy
volené onen medailon 1 dopiseml5ooo kteráž bude zvýšena dle JOSEF FLECK

ČESKÝ PEKAŘ

tebož obsah uvádíme v čele tohoto
potřeby
Obracíme te na rodáky tvoje v

pevné důvěře že uznají důležitost
článku
Na to te vrhnul na lože ne

trpělivě očekávaje příchod dne

který bo měl navždy tpojiti t Vio-

letou

Ta obdrževši medailon plilo

v i 2416 jižní 29 ul„ Omaha

poslouží vám vidy íentvfm ebotaa
chlebem iitofm 1 pieslíafm )ko i

Jiným D£iv )ai 1m bdrfetl V podob
tém tivodu prrs tříd Pobře eiafteS
kdy i okosil jebo pe&va VimZ

podniku tohoto a že ním a 10 d

neodepřou podpory tvé
Veškeré otázky Matice te týka-

jíc! zodpovídáme radostí buď

veřejně neb soukromé

pkrkiířl plřvaUU koal
m--m h St SoOaiaaa Ha

s--r jmmm-~- iv nfžeoým dopisem od tvého tnou- -


