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zhoubným Po vyschnutí mí býti omaha Niniri
WTNo in st Marik Viimfka poklktlnlntilKlnnork Rlmrl prAvodlli francia Kouliakit
driilii tirfiviilřl Kalii VnniiAkaivSStkvnSiVelké Oupy již nedošel Náliohými následovníky svých bývalýc h

Ne llltlM U títll lek V TtlřlrV VknatJtsemeno uloženo v miste suchém dou ubíral se v noci cestou z Malésoudruhů Odpovězte k našemu
Anna lliarka viilřnl atr4i Jnal Krimuk
vmikovnl alrj Kolt Mucha urapirí mIitiiAnna SiMalavaký Uaidlalona 1'lvoBkk
tanula ItittaJ yfnor majnlku

zsHzené pokoje k pruiittimiilí ns dun I

týden— z tm li) Sil 00 flmmA ('Imlní
aby střídavé nevlhlo a oevýsycha do Velké Oupy nějaký člověkvyzvání četnou návštěvou rendez-

iiMi'ii zaxuskv mule nřlnrHvenv Znvoui (dostaveníčka) v nedílí ma jenž uslyšev v příkopě 11 silnice
sténání uděšen přiběhl do vesnice

lo neboť tím se klíčivá síla taktéž

umrtvuje Pakli jsme semeno tak
uložené neměli vyzkoušejme před

llfiOiK výtMirnéiio zboží slilln v zásobě
iií le koupili zs ceny luvniMíf nti Inkosopustní dne 32 února ve 2'j

třísku vytahoval Rozbodáním

rány přivodil si otravu krve a po
osmidenních útrapách zemřel Zů-

stavil po sobě pět dítek

Osmnáctiletý mladík ~ "unaven
tivotem" Nedávno parodoval ji-

stý list zemdlenost mládeže která
"ve dvaceti letech klesá unavena
tíhou života " Učinil tak slo-

vy že střed života mládeže sune

MASNÍ KRAfsl

možno nejlépe zpeněžili
Postup takový měl za následek

že íarmiři vytěžili ročně obrovské
množství bohatství avšak sklízeli
za svou práci a vynaložený kapitál
průměrně jen malou odměnu Vý

a lam sdělil příčinu svého vyjěšehodiny odpolední pláce de la sepbtll Jlmle za zboží ífmtriAlitl Jukostl
4 JťJIUH TltKITHCIlKKSorbonnosetím jeho klíčivost abychom byl

jisti jak mnoho sítí
oa ]){ stran mfots vlastní krajan!

nínačež vydalo se na udané místo

několik občanů kteří MitzinirsA věru průvody byly zahájenyPří kukuřici tak jako při každém livntVÍ ImTlIIKiloVsnašli těžce oddychujícího a v beztěžky jejich spotřebovali z větší ku cti studentů nezapřeli "1' an
cienne gaie galoUe" (ntarou fran vědomí Živého jej však domůčásti jen obchodníci kteří šli [ish 1344 JIM j ul

nedonesli neboť mezi cestou zecouzkou veselost)mnohdy ve své ziskuchtivosti až MeJvetM zásoby masa všeho druhu
mřel Jak podotknuto úmrtímtak daleko že bylí by málem na jrive nez přikročíme k popisu

se čím dále tím více ke kolébce a

co nevidět až za Pak už bu-

dou nemluvňata blaseovanáa una-

vená životem Sebevraždy mla
jeho zakončil život zhořčený nejjest třebJ několika vysvětlení

uzenek salámft šunek a vnbse vínbo co
v obor tento spadá

farmáři žádali aby pracoval i te
škodou těžším podezřením nedokázané"Jaká jest ta latinská čtvrt?"

Ceny levnéjší než kdekoliv Jindetážeí se milý čtenáři? ohavné viny Před šestnáctí prá"Quartier dých omrzeleů jsou na denním po- -Í5 příčiny té je mezi farmáři v

jiném obilí je zároveB nutno při-
hlíželi k lomu abychom seli nejen
zrna nejvělél ale zároveň i nejtěž-š- í

poněvadž největií zrno není

vždy uejlepšl nemá li při tom í

váhu Spatná zrna mltno odstra-
nili poněvadž z takových vyvinují
se rostliny nedokonalé jich pelem
ziírodfiují se květy rostlin dokona-

lých a tak vyvine se kříženec

kterýž jest špatnější jakosti čími
se účinek výběru neutralizuje čili

vé lety ' 'děšeni byli obyvatelézačátcích hnutí směřující k tornu liVelké O y strašlivou vraždou
Latin' jest čtvrt Paříže kde na- - řádku ale většina 1 nich má

cházejí se všechny střední a vysoké "poli motiv třeba že nevýslovně
školy Paříže jinak také zvána jest pošetilý — nešťantnou lásku V

"Čtvrtí studentskou" Rozkládá Opavě však skončil minulých dnů

aby si tito získali do jisté míry
kontrolu nad cenami zboží kteréž

vyrábějí tak jako ji msjí továrníci

kteri spá na byla na zámožných
manželích1 ítzingrových Starý Jos VoprdkíiMitzinger zr m byl v celérn okolíse na levém břehu Sekvaoy kolem sebevraždou oběšením mladík jenž

VZORNÉ ZAftíZENÝ

pokuřHkýobcliod
vlasinl

Krmili I

vřls íi(Jsrfleld ave

KralanA nltil ilnlifn ti1v! rlw

aneb obchodníci Farmář kterýž
mi ve svých pozemcích stavbách jsko ponnotKu sveno cínu zazoakrásného parku luxemburgského a

mí dva veliké boulevardy Kdys ŘEZNÍK A UZENAftmenal v dopisu staré matce kterédobytku a strojích uložený veliký
ničí U semena je dědičnost tk
vyvinuli jako u dobytka proto
chceme li st dopěslovati pěkné

měl býti Jedinou podporouměla čtvrt tato úzké špinavé ulice
J a i na S a Tilllam ulúnavou života Pyl to osmnáctiunes vssk unce jsou rozšířeny a

má v ataiilit vidy ahIIhuIi rtliír řnralvaho
obJi!ilnii( aoliA u l'řiioaf ožl

úrody musíme vénovsti matečním
fonlínám a výběru semene právě

inuM vinnu driiliu jkiuj fyinrnfun vfrnii- -
letý praktikant papírnického závo
du Hubert Prchlica jehož zpro

moderní šesti a ledmipatrové čin

Žlky zaujaly místa šedých oprý

kapitál nemůže pracovali stále

ju pro jiného nýbrž on musí hlo
děti aby z výsledků práce měla )

jeho rodina prospěch Proto musí
se státi obchodníkem a musí počí-
tali aby věděl mnoho li stoji jej

jako lichvář který půjčoval na

vysoký úrok měl proto také znač-

né množství nejiřátel Vědělo se

o něm že mívá doma větší zásoby
peněz pro své obchody a okolnost
toto přispěla k tomu že vedle

vraždy z pomsty jednalo ae zde i

o loupež Vražda spáchána byla
v noci dne 30 března a když z

rána přišli do stavení lidé objevil
an jim příšerný obrsz Starý

mi iimiutaiifiíh K ii in-- u ftli nu iskimlkii iit' vzny cfrsiva s eniiin Nejen
)iut k f iiv' fiHh aln I HnA nuu Jitru min v tf pudrulit krijdritn ta tm

mrzel a unavil svět tak ži radějskaných starobylých domů V Zboží n dováží a ni úží te il laoblřirl
lakovou péči jakou věnujeme výbí
ru a chovu dobytka plemcnnébo

Ivo jako rohlíky bituky kobllby a
ai sáhl na život lby se vysvobodilléto čtvrti jest dovoleno studen nati iiioiini lei A lw£~i nisnn aniaee eo se wa kkotl není

k "bllovánl" O přísun krajana žitdá
:Hmll FJiANÍC 1'ftKNOHIL

z útrap unaveného života Smutnýtům vybouřítí se dle libosti a po1'ienlee makarviiotá Kil NVOIIODAúkiziřádati demonstrace proti proíeso
vlkatnl

Každý zajisté slyšel již o pšenici
makarónové ji jíž pěstování počíná f'dlndiilrté drvit vrhlo te pod

rftfii když tito jsou při zkouškách

přísni A věru pařížští studenti

výroba a rnnoho li čistého výtěžku
může ii požadovati Když bude
to vědět nebude svoje plodiny
vyhazovali pod cenu V ohledu
tom nesmí se spoléhat! na nikoho

jiného Že podobným způsobem

Mitzinger měl hlavu roztříštěnu VCllIlI VlilIMné Zařímikola rychlíku Z Litoměřic sese zde v minulých několika leicch
nezapřou svého vznětlivého věse sděluje: Velice vzrušující případ aekerou rnanzcika jeno pak v tiz- - r

vědomí pouze sténala Na podia UrOCOnií Ol)Cll()(I
ujímali přičiněním vládního od
bore zemědělského Pšenice rna lého temperamentu francouzského sebevraždy mladistvého asi pat

I tm aaK tomu nemálo jim pomáhají ve ze roztrhány byty a dílem spálenynaciiieieuo uevceie uail te vekaronoví je druh známý jako pro něho pracovali bude nýbrž
1259-126- 1 jižní 16 ulsměnky dlužní úpisy postříkányna svoje bratry

elé pr'Hnylvadleny a gríiettky čtvrtek a t rn ut nádraží sevejun sám na sebe aplenice tvrdí neboli sklovitá kle
krví Peníze a skvosty byly pryfirozápadní dráhy v Litoměřicíchv povolání On musí se chopiliráž obvahuje veliké množství lep

SEÍEMĚIMÍ LLOÍD
1'rkvldi-la- á nultinal
a urnplairfiiial dupravk

z Baltimore do Břemen
pMmu po novýiili dvfiiilriiiihnviik
iiiitiiiviilrh parnlrli:h wl j mw d
íoHm tun annanuaili

('Hssel lln-la- tv librln Kmín Ilkii-liiit- er

řrankfurU Kranililiurif
CheMiiltz Jteckar

II Kajuta z Baltimore do Břemen

od Siano nahrui
TjUt pftrnsíf mají pn 1rtři tHdu ktšjufc

1 ucery zamoznyen tria mesran

ských bez nichž si ovšem fnn
Mimo eronerte mouky a krmlvs nsj

(Indi v obrhoíM tomto vžily neJvAlSI aNásledovala dlouhá řada marnýchna t tv zastávce ve městě Pertěchtýž pravidel a zákonů obchod-

ních kterýchž přidržují se s úspě

ku a c jejíž mouky vyrábí se tak
zvané makaróny nudlím podobní

neiiepai vywr miiniiiiK iiuiiortovsněrycouzského pařížského studenti ron nádraží oddělen fest od koleif výslecha a komisí Sousedé
tuláci a cikini v celém

stolnímrav nnainnsrm ounore íumne_!____ I ' I

oleje kli)) Zboží vžily řerul ví)mysien neize v tanariitcn (ta- - řelezným zábradlím ež otev ři ae iMialuliato poživatina kteříž se do této
vsorni Telefon A Milokolí pozavírini ale světla donccni místnosti pro studenty přesně před pří ezdem vlaku Zrní

chem obchodníci musí se spolčo-vst- i

vxdělivati pfemýšleli pra-

covali a Spekulovali

země z cizozemska přiviží
MSadfeCtUBlulkrvavé události nepřišlo Velikounižší třídy pařížské vůbec) v Quar- - něného dne k rychlíku od Střeko- - áMkáMklffif1'šenice makarónoví zahrnuje

tier Latia lze nejlépe poznali ži vaku Praze jedoucímu a na zaV minulosti ponechávali farmářimnoho odrůd jichž semeno přivé
OHATSTVÍ

sensaci tehdy způsobilo když jed-

noho dne syn zavražděného Jan

Mitzinger odveden byl do vy

ii) jhk u ssni siná jww jssaiu JI JIHJULÍtprovádění organisace jiným neZeno bylo z Ruska Malé Asie a vot rarizano kde v pestré směsici slivku litoměřickou o 1 hod 48
najdeš studenty všech fakult uni-- 1 min přijíždějícímu bylzvlíštěAlžíru Koste vysoko mi široké nova ¥ři#r ii luuativmm n ttntichali jiné za sebe obchodovali i

přemýšleli Výsledek toho byl že
ijft ItllílltBÍ lllt prlllfhrt Kloklrlcká oavt- -veraity a umělce pařížskými značný niva! obecenstva Na ietřovací vazby Po několikaměhladké listy a klasy její jsou vou lltinl ra vlm b pruaťiirái h

švadlenami pradlenami a griset nádraží procházelo aeasiisleté sliním vyšetřování byl však opětfarmáři nedostalo se nikdy sprasalé skorém tak jako ječmen
kami zejména v Dal Dullier kde propuštěn po ísie opět zatCen aZrno je velké velmi tvrdé a obsa vedlivého podílu z toho co vypě

Dal II tarávy uoilávajl (inarálul Jnknalkláj
A (MCIItTlVf A CJfl Rit St €Hi„

SftiiuIAOay Mt Salllaurk Mil

n crAi7H aer ires c
VĎ llaarliura kL (llilaaa lil

slušně oděné děvče kaštanových
vlasů po delší dobu tskže každýkaždý čtvrtek sobotu a neděli je tak se to opakovalo několikrát zahuje mnohem méně škrobu nežli stoval co mu jeho pole přinesla

veliké taneční zábava a koncert sehou Nebylo mu dokizioo ni- -Nemí-l- i to na dáie tímtéž směrem

nic ttetihl ncnUH
v náležitém po-

řádku

Scvcrova
v

nulu JnJInh 'a-- l v anialse domníval že čeki na rychlík
ku Praze V okamžiku kdy čehoale strašné podezření na němTu věru v tom pestrém víru kdepokračovali je nejvyíší čas aby

zastalo Hlas lidu tento nepře HOBTH-WESTE- BH DRÁHAse farmářatvo organisovalozvlášií rychlík vjížděl do stanice došlo
ke vzrušující scéně Děvče pře avěděitelný aoudce označoval jejv době nynější když orgsoiiuílse

ako vraha a proto bylo mu za- -skočilo zibradlí a oežli mohl muvšechny třídy společenské

tak lehkomyslně a bezstarostně
veselí te "zlitá mládež" Piříže
zapomíní te všeho Jioi místnost
podobného druhu byla "Moulin-Kouge- "

(červený větrik) kde ta-

nečníci tančili pověatné "Can-ca-

koušeti nesčetného příkoří a útrapv tom neaao zanraniti vrhlo ae
Žaludeční
Hořkft

zkrácení řamu

zlepšená obsluha
Z listopadu

Děna! chlca(?sk zvlaitní vlak vyjíždí
7Í0 ráao místo v 7i00 ríno T toai

se všech stran 1'redhQzky na
Vypovědí li játra službu nasta pod ohromní kola rychlíku jenž

tělo děvčete v pravém slova srnv- - rážky a nejen jemu nýbrž i dětemne nauouvaai zácpa noieni tiiat
řiněné ztrpčovaly mu život takžetiimcQ a - cnanut wyoi lest isiu rozctvrtii Hlava ruce trůn

1 ~ t JL tvt _ - i a

naše obyčejní pšenice chleboví
Soesou podnebf velmi suché a

borké avšak vyžadují půdu úrod-
nou silnou

Jelikož pleníce makarónoví v

krajích suchých díá mnohem
větší úrody nežli pšenice obyče-
jní hodí e zvláště k pěstovÍJÍ na

západě Farmářům Žijícím vý-

chodní od řeky Miasouri by ae

nad sotva vyplatilo o pěstování
její se pokoušeli leč snad na
zkouŠkuavšak pro farmáře západ-
ní od řeky této žijící zvláště ně-

jakých sto mil od Omaby bylo by

doporučitelným dělati t ní zkouš-
ky když ne letoa třebas ai na

přci rok Jelikož s pšenice ta

vy žloutenka Žlučnatoet a vyráž-

ky Severovy Pilulky pro játra již kolikráte chiěl prý se zastřeliliuiporeny novy moani legrační l nohy byly od icbe úplně odděle ékba přijíždí de ťblrafra
Deaní Hl Paul Mnpls eipreisní vlak

vyjíždí v 7:10 réae mláto v 1 M T toni

tanec pařížský jest nynf "cake- - ny Obecenstva zmocnilo se popůsobí jako pravé kouzlo Cena

25c poštou 37c
walk" (Z toho oosledního vidnn

ale vzpamatoval se že by tím
vlastně jen mínění lidu utvrdil

Teprve smrtí byl vysvobozen ze
chopitelné vzrušení Zkrvícené

doddvé chuti k Jídlu bojf
pnlonl žnby neézlvnoitt
křeio lůnít I vichay
chorohv ialudečnl vílheo

porail nejvétilho nepři
tel lldatva télettnott
leboat Cena BOcta $1

Na prodal v vivch MUraAch

doba přljíidí U Ht 1'aal-M- plk

údy sebrány a kola rychlíku na
Cis I Overland limited do Cklcaf a vNA PRODEJ mim Čtyři tížné strašného podezření

že veselým Pařížanům zamlouví
ae vle — i černošský tanec)
Zmíněné dva boulevardy v

"Quartier Latin je boulevard St
soimý pode jménem "Boule

koně Kdo by si je příl koupit
nechť se obřici ústně neb písemně

vylříenl aastazealny v jedlnéa énl
Ttt teřer mé spací vesy poste Daleko
rychleji Jeda aa sápad a Chlsaga do
Oaiahy

rychlo očištěna Rychlík malým
zpožděním opustil zaatívku Osob-
nost mladistvé dívky nemohla

býti zjištěna á vyšetřilo ae pouze

žlveltt Lkiktlve Bromo Uulolne Tkb
leU Viicbal Iťkirnlcl vrátí nenllk o Horth Waatere to mfiía'inlti

na: V V JANEČEK
36kj) Monterry Neb tvI&MI tyto 1'oinli Mm mMiche" (bul miš) jenž jest ihro-lž- e čekala na nádraží několik ho

nou 'itJUl X'liZ) JJest os každé krab 5cO 4Jti KrittíMmv Hll-3Fanaa-


