
ti fi řii I a 1 a a a l aa ia- -u 1 natiIomI rtremaf a Utoi také
teudnl trfcrUt {osel Kubelkl
lartitfl Na viltaéha Podiem)

Pouze jedna cesta

Občan omažský rám

:
: 2 CtSKtCH VLASTÍ::

fěttft ř # V sobotu dua
sptcMit b)l plej dvlll dobou po110KSKK KOUKNI

Hnulkinl V fttlt I
kut vtaljyi datum dna jmlno
tohoto v kaleadtfi lantseao Krol) m m tasypáa b)l aamenatm jl ukazujo

rout Ir dna lenit jl k v léta
ml toho naletěna v kalend Ml retáVs ao ii f t tTTř

ní bolestí v ádei h
li ta fotnlmrk lIJM lili la IV
irulek tabfval sa myšlenkou
vtitaého který byl ediným Med-

kem vloupáni jeho do nádrall

Maiánl a nátlaitl mohou vámktoml lloh iJii nemátli lim
! Ti hv tvll UJÍ aťyth ui ulevit

Kortolova

kalifornská vína
Ntvyléčl vlak
Boleni v lidech mámená nemoc

tsbiti a lak tbaviti e távaIn#lo
tvldka pro případ I l y na něho

ledvin

Doan'a Kidney pitu Viléčl
o odporucujívšechny nemoct ledvin

nebyla at f jim píipaJloco mim
kraika to i mnou jako i

vlroit"
"Inu lun ala mlaJM tlil

nlco unMritl"

"Jt pravda unesla sm dosti

lt tf eltlin l konec Nohy
pntioUvajt chystám aa nl nlaťra
tAttal iloma No tatím i Pánem-bohem!'-

vátnt ktáCela t vilku
Nepovím takfval a vrátil te do

Omařšlf občané 10 dokatujt
PlrClěie ai toto'
Pan Jorph Donntr 1407 jilní

ama
i) ni praví "Mohu dáti Doan't

Kidney Fill nejleplf odporučeni

lomu blila nhee ltCnevt lilri
dtlnlk Jan Bruna ilitivif na
eb vvlikou vrstvou kameni

Oilatnl v lomu pracující dělnici

plikvapill mu na pomoc Itt M1
mij pěného Jílnffca vyprostili
kameni byl tento il tatte Stoud-

ní V) ledováni jest uvedeno

Z wAz r tit fH ki tnt im
aul 1'lvd několika dny kácelo
lese u Javorníku několik dřevo

ruben ta doioru majitele lesa rol-

níka Ptantilka Koa stromy
Jedním padajícím tmrkem tatalan
byt taletý hoch Jindlith Ktier

tsk nelťastně la rotratena mu

lebka Zůatal na místě mrtev

rlá!tl }ftťiná imrii Franti
lek Dohnal tříletý synek domkiře

i Bud u Mirovic dne aa dubna

spolkl bob který mu způsobil tak

značné nesnáze že musel být pře-vile- n

do pražské všeobecné ne-

mocnice Tam hoSík v úterý aH

m m zemřel Mrtvola jeho byla

převelena do pathologického

fiiane- - tauřtttn {tlnlktm 7

Teplic ae oznsmuje: Dne 26

ze vleeh léků jel jsem užíval
tvMniea Tr kdti aa kolem Než jsem je dostal v Kuhn & Co

lékárně nemohl jsem ohnouti zá

bylo poderlenl a vloupáni te uva-

leno Protože toudnl toalet písma
prohlásili la koncept v kalandáli
a tailani dopiny výhrůžné jsou

psiny jednou rukou a to rukou
Petrtitkovoii byla na něho Isloba

rotšílena na tločin pokusu vraidy
AVm1 mnihktk tllUH l'ř

Realer ttarý domkiř v Dobré
Vodě vychovával od roku 1891

avou vnučku Annu Realerovu ne-

manželské dítě tvé dcery Franti-

šky nyní provdané aa Ignáce
Wchra truhláře ve Vídni Děcko

to po celých to roků bylo u tvého
děda jcuž ai vnučku avou velice

zamiloval a ji v pravdě otcovsky

opatroval Malá Anička uvykla
ai v domácnosti avého děda lak

Že Živou mocí nechtěla ae od něho
odloučit! když v poiilednt době

matka úsilovně naléhala aby te k

ní vrátila Nejvíce naléhal Ignác
Weber aby nemanželská dcera

1 yrrrrr~~% yrr--n

da a někdy musel jaem přestat na

den neb dva pracovali Ledviny
byly alaby a pracovaly často tak
že noční odpočinek rušily Zkusil

jsem značně léků žádný mi však

nepomohl až zkusil jsem Doitťs

roíhliMI b1 ilo i mu hýli tni
prátdno a plecu bylo vlechno
jak bývalo
1'rohlílel atavys díval ic na díla

na obou lak jak i jindy t jitra
Činíval Rovnal Činky a přitaho-
val osnovu Navlékl cívky do
obou Člunkov a vhoupl ae na avou
lavičku Dal 10 do práce jizbou
moíl tlukot bidel provát-k- ň

jinil tem tam pohyboval a

srtivý let tlunku Hi té práci
oliliícj Nepovlmflv aa posledních

Kidney Pills Ty mne vyléčily

Ni proclo] 11 v5pi b obchodníků Cena
Meentft Konter-Mllbur- n Co Buřfila
N Y vyliridnt Jmlnstolé pro Hp BUVjtn

Pamatujte Jméno Doan's a nebefa
Jlnýrti

duík vyhublý ai stálo Červený
dubna po 6 hodině večerní zpro-
tivil ae Celníkovi oa ailnici t No Jakub Svačina

icipičatřl Byl uz Ncpovímov
tvyk Ze při prici auché rty sešpu-li- l

Cfm tváře vf:e zapadly ale vého Města do Moldavy (v okresu
jebo manželky dostali ae Jo jeho

rodiny zvláště když dověděl se

že na děvče jest usUnoven stálý
měsíční plat a zakročil také jmé

vlMlnl
dnes byl obličej SpiČatejRf oel teplickém) do Vysoké ve atolici

trečínské příslušný Jan Karhanlk

NO MORE BLUE-MONDAY- S

SWIFT'S PRIDE

SOAP

Good in hard

water and good
in soft water

Madeby SWIFT & COMPANY

ELEGANTNÍ A HOJNĚ
ZÁSOBENÝnem tvé manželky soudně aby

mu vydána byla malá Anička

Okresní soud v Neubau ve Vídni

uznal právem že ttarý Reslcr jest
síocerní obchod

Dle vypravování Celníkova vytrhl
mu bodlo a volaje: "Ty četnický
p musil zemřítil" vrhl se na

něho Mezi oběma rozzuřil ae

prudký zápas při kterémž četník

užil zbraně a vystřelil Karhaník
povinen dceru Annu odevzdali

matce Františce VVebrové a sice
zasažen byl ranou přímo do srdce

vě 1200 již 0 ulice

V obrhoilě tomto nalntnnta íolní
výbflr Aho ílhiřl tfrworiiUio Zbol
Ja ferxtvé a prvé Juknuli Míra dotírá
nnto u HenAlny jmt va tvyku
na nftjnic tun pMvitftxk NarUtlnaJnj
Jednou a pcnlrubt pfljdnte lana

do 14 dnů pod následky exekuce

Od té doby nastaly v rodině starétak Že okamžitě sklesl mrtev k

zemi Z Teplic jeltě večer vyslán ho Reslera smutné doby neboť

vnučka velice naříkala při pomybyl k vyletření relého případu

rytmiitr Četnický a strážmistr šlení že by ae měla od tvého děda

Jediný českýrVojín a tlulka Dvacet a dvě na vždy odloučili Když ani po

vydánf roztudku děvče nebylo
matce odevzdáno požádán byl

jara věku avého Čítající alužka

Joaeía Náprstkova do Pihová u Hwiftovo Prlde mýdlo jest nejlepsfm mýdlem Jakého} lise ku praní priídla dostati0 závod olovnlcký strojnicky
a zámečnický v Otnaze

okreanf aoud v Ústí n Orl aby Setíto svého prádla— nikoliv obalůvvlaatnlna základě £346 ex ř děcko

Reslerovi odebral a nevlastnímu LEO BAROCH
ki}rfpa'Brsr!li

SO 3 Ha 13h Mtroot
Talxion IM7

Zavídřnl voilv plyna s ksnallssce pro

otci Ignáci Webrovi který za tím

účelem do Ústí n Orl přijel
odevzdal Těžké a dojemné bylo

loučení malé vnučky když odváděl

ji soudní zřízenec Jot Snftil z

domu zarmouceného děda a ještě

bolestnější bylo malé chuděrce

Slaného příslušná zamilovala te
do tvarného vojína který jí slibo-

val vše nejkrásnějšf na avětě V

minulých dnech dověděla te Pe-

pička že její milenec na civilní

Život definitivně zanevřel neboť
dal se aktivovali To rozčililo

služku tak nesmírní že ai zoufala
V pondělí 17 mm v sebevražed-

ném úmyslu požila kostíku z oby-

čejných tirck O provedeném činu
nikomu te v domě nezmínila až

teprye druhého dne když byla
atížena křečmi Bytná její na Smí

Sforz Brewing Co

OMAHA NEB

vádí se levně a doliíe Míitf

8 lil ní Jednntelatvl pro Jedině osvěděe

aé (Jlevefatiiliiké plrnl pumpy

když odevzdána byla nevlastnímu

otci — kovanému Němci — jenž

jindy
Tkal chvíli — ustal a jako v

rozpacích hrabal se levačkou ve

vlasech Zase zaza&l tlukot bidel
a srkot ílunku ale trhavé Tkadlec

přestal opít — prohlížel paprsek
Činky k vílu postrkoval a poSkra-bova- l

se v pačesech
"Totě — toté — "

pobruCíval
liyl nepokojen jakoby ae mu po
těle rozlézali mravenci
Bidla opřt tloukla člunek lítal

a podnožky pravidelné ae pohy-

bovaly Malé oCi Nepovímovy
upřeně dívaly ie na přibývající
tkanivo Pravá noha natáhla ae

ae ke kolečku aby osnovy po-

souvla
Do jednotvárného hluku zavrzly

dvéře Nepovím do práce za-

předen dobře je přece tlysel po-

vídal: "Tak tak dobře že jdei
hollta vlak mi to neslo íe tfi ne-

slyším "—

ťfental tkáti t povznesl hlavu

Hed stavem stál Laíťflvka a

smutni ae usmíval Nepovíma
projel mráz

"Tak vidli LaSťůvko zase

jsem zapomníl — a líce se mu

zatřásla

"lnu inu musil zvykat zvyk
jo zlá věci Tolik roká klepali
jste stejně a teď jsi sám — to

jinač neníl" pravil výmiokíř a

krátkou dýmCiCku pozdvihl v zu-

bech

"Nejde mi to — já nevím já
nevím — oia mne tu přec nechat
nemůže!" A Nepovím opřev hla-

vu o dlafl zadíval ae do prázdna
Lafiťůvka mlčel již Józy ntsko-nejl- il

bafal lehynce a rychle ne-

pozoruje že jediného obláčku
Chvílemi po očku po-

díval se na kamaráda

"Mil brachu jinou povahu
nežli já ta rána zajela li tuze do

živého" hovořil pololilasitě "ale
slysM Józo jdou ti hosté z cha-

lupy"
Jóa se ani nehnul

"Slakra tohle jftern nedobře

přisel kde pak já mezi tyto lidi

neznaje tlova českého ji nesrozu

chově oznámila to policejnímu ko

mitelně německy oslovil Celá

vet zběhla ae dfvat oa nevšední

tento aoudnf úkon a mnozí i ti

otužilejší zaslzeli když Anička

Julius Treitschke
ohehoiliiík Importovanými
I domáeíml

víny a lihovinami
řízným pivem a

Jemnými dontiiíky

501 503 a 523 jižní 13 ul

vyríbl výtcíný loíík z praviibo íe
aklibo chmele nojlepkfbo Jořmunové-h- o

sladu výborní vody t vlantnf
artlztiké' itudnlne

Hvřtovou pověst íkalo
sl lahvová pivo

"Blw RihUm"
nojlnpjf atoinl pivo

vyznamenaní! Klatou medailí na

Zuinlllppká výsuvé

TA SKDCt

IV

"I aa lítejte líl ihyltcafch ro

pak v aobl nemám komka kle

tťaniké lásky?"
Tvrynka plmeila ahtlnlk na

talili jet ukiývala pod táttfrou
oynl podala jej Nrpovlmovi
'Táobfth vát opatruj a olpo-ťiflt- e

ai po těch ttaroMtch Jenom
těm a chalupy nevěřit!"

Nepovím vyprováiel i mlčky
al na táep
"Hadem aítra mít heiky — no

dej Pánbůh dobrou noc!" loučila
ae

Jóia tíral k chlore
"I podívejme — podívejme —-- ''

T slova aahrCel Lojza jenž hnal

ao k baráku a viděl Terynku od-

cházet! Ta jako by ho byla ani

neviděla

"Co pak tu zase ten biskup
chtěl?" ptal se bratra když vchá-

zeli do vnitř

"I přinesla mi tuhle jahelníku
ale nemám kale chuti"
"Jahelníku — ale — a já ti

nesu trochu couraCky je jenom
ohřátá ale anad ti přijde k chuti

zahřejel se Co pak ai myslí Že

ti dáme zahynout — podívejme

jak ae atará najednou doma ho-

spodářovým dětem aousta nepodá

jablko jim tuhle od huby utrhla a

tobě nosí jahclnfki"
StarSÍ Nepovím rozavítil vzal

llfci a nabral jahelníku Byl a

křížalami ale Józovi jídlo nello
"Na jez nemám ani pom-

yšlení"
"Snad ta polívka je teplá" po-

dotkl Lojza
"Nebudu jsem tuze rozmražen

jez sám''
Lojza pustil se do jahelníku a

za chvilku byl talíř prázden
Dásně Lojzovy div ae nevyvrátily

jak pracovaly oči veaele mu po-

mrkávaly
Po chvíli přilel také Lalťovka

Když viděl Lojzu zamračil ae a

nepokojně přebíhal po avětnici

Ale pak usedl a za chvíli hovořili

o věcech rozličných: o tom jak

plstí obilí o dříví co ae ho letot

apálilo o tom koho letos odve-

dou o panských i selských lesích
o novém velebníčkovi o faktorech

a jiných věcech obyčejných Józa
u kamen podřimuje nestaral se o

hovor Jenom jednou trochu ae

probral a povídal: "Nic plátno
musím poslat do kraje aby věděli

že Bětulka je v zemi'
"Topotli' podotkl Lalťovka

"měl jsi tam poslat hnědl"
"I prosím váskmotře vzpomně-

li jsme na to ale nebylo koho v

tomhle časeTskočil do leči Lojza
"Koho — vil koho? Zlevorku

tam polli la li poletí i skrze

Siberiji vlechno vydrŽÍI" radil

LalťOvka
"SnaH bystu jí neposlali? Aby

jim tam na něco sáhla vždyť ji
znátel" kázal chalupsky

"Zeptám sejf — zeptám" Více

Józa nehovolit

Rozprávka vázla Lojza po-

dřimoval a LaSťovka pobruCíval
nebo kašlal

Po deváté přifila pro něj domácí

holka aby anad ve tmě nepadl
Lojza také se chystal Když

Lalťovka poodeKnl chalupský

sluje a baráckým na záspi poví-

dal: "Bud opatrný já vím že

jnt kamarádi ala je už v letech

to jo ClovCk jako dítě každému

víří — přilel byi o vlechno!"
Fo chvíli byla v baráku tma

V

Když Józa Nepovím ráno po-

snídal kávu Terynkon darovanou

iel do aíoě do komory na půdu i

do chléva aby dal vlechno' do po-

řádku Když se po záhrobní do

baráku vracel Teryoka volala nařl

cesty: "Dej Pánbůh dobrytro
kmotle! Jdu do Božího koste-

líčka kdybyste něco potřeboval

přinesla bych ráda!"

"Děkuju pěkně nic nic!"

"Dám na modlení za Bětulku

když vy dolů nemůžete aby ti

plece někdo vzpomněl A jak

pak — doma nepotřebujete po-

moci? Potřebujete viďte potře-

ba povléknout pětiny urovnat

truhly — stavím ae u vás nic te

nestarejte''
"I děkuju vám Terynko vlech-

no ai to tpořádám jenom co ta

hlava dá trochu pokoje!''
"Jen ae mne nebojte Nepoví-

me pomůžu ráda vždyť jsme kře-

sťané a znám křesťanskou lásku

Mužský potřebuje ženské ruky
tám by zahynuli' kárala zpívavě
"A to mi věřte Ža bych rád co

pak už Pánbůh mna netrestej

tady? Aídná radoat —" Pii těch

leCech Nepovfm přellapoval Ca

picí od ucha k uchu přelupoval a

vlasy nad Celém ai hladil

vztahujíc ručky tvé k tvému Ha

misařství a když otrávené lékař

poskytl první pomoci byla Ná-

prstkova odvezena do všeobecné
nemocnice

BlvlMtů tpactlo 1 vylthradtkých

rému živiteli hořce štkajfc prosila
za vysvobození 1 rukou Němce

Vlak marně Sotva dovezena

byla k soudní budově v Úatf n
hradeb Sedmiletá dcera domov

Orl vytrhla ae avýtn průvodcům a 3fi4jiaaisiJiracMsoiBa
nice z i i3 v Neklanově ulici na

Vyšehradě Růžena Rejhová v

úterý aH m m odpoledne vyšla s

krajícem chleba z domova a do

napjavši veškery tily běžela zpět

OMAUA NEII5
NflJIciM to ritulek v mítř Vkimně

íiiHzmifi pokojil k jironajmulí na dun I

tdon— za 50e až I0) (litnné Cliutnť
itnilnné zákunky aUla připraveny a

llíOOO výborného zboží slila v zAsnbě

jci Iza koupi ti za eopy levntilM nu) Jako
platí Jínila t zboM IpatněJAl Juknut)

40 JUUD8 TKWTHCJIKE

FAUST : PIVO V TRHUstala ae až na vylehraduké hradby

k Dobré Vodě Doběhla až k

lesu když vysílena a upachtěna
kleala k zemi Po druhé odváděna

byla nevlastním otcem na ústecké
kde její pozornoat byla upoutána
na pestré květiny vyrůstající mezi čepuje žoviálnf nál hostinský

aToliri OinívúCnúc v IVrtrodní Mínínádraží aby ji zavlekli do náručí

"milované' matky ve Vídni astaaaJsavaaa
Smutni návrat ostravských dflnlki

O chutní riíkiuk není u Johna nikdy nonue KromA výtořným mié-va- !tn

oiisloiif viía iM výbornými vlny a llkdry a Jemnými doutníkyEdward Donat
navMivie jej a ponrunn jinam nnptijneie

travou Děvčátko chtělo ti uvít

kytici z těchto květinek a chutě

dalo se do trháni stonků Osud-

nou náhodou dostalo te oa okraj
t zv černé tkály pozbylo revno

váhy a fcfítilo aa 1 výše asi 20

metrů do zahrady 'Přemyslovky'

% Amrriky V loni a předloni na

jaře odejelo několik dělníků kteří Utli(

následkem železářské krite ocitli

te na Ostravsku bez práce do

severní Ameriky v naději že tam

wmm ouuuui zwíiiu i w

vmVt ! zdarma
Na štěstí nebyl pád dítka tak

práci naleznou Skutečně se jim

SaSf Hostinsc
V PMTTNWIITH NKH

Výtořnťi pivo (! na čopu

NJIpíl vlna HMry a Jitrnné

doutníky mdle v zásobě

VtornA obsluha Chutní lá-

kusky po celt Jen 14

Rohrbougii Brosalo co plátno utérj nemůžu" ho

to podařilo a dostali ihned za-

městnáni v železárnách v Pitts-

burští Protože bylo tam zapo-tleb-
f

ještě několik pracovních sil

psali domů vypisujíce jak dobře

tu jim tam daří Dopisy jejich

měly neblahý následek Místo

vořil LaíťAvka a přebíhal po svét-tiíc- í

Usednuv na lavici u kamen
majitelé 17 a Douglas ulice

náhlý neboť na nakloněné zdi

školačka spíše sjížděla do hlubi

ny ovšum a hasnou rychlottí V

zahradě dopadla na měkké fníuto

a lim se zachránila Na pokřik
děvčátka sběhli ae lidé ze aoimd-stv- í

zahrady a odnesli šťantným
řízuním osudu zachráněné dítě k

lékaři Týž konstatoval že dítko

utrpělo pouze nepatrné odřeniny
a po lékařském přispěnf ponechal
Ikolačku v domácím ošetřování

zapaloval dýmCisko J ty
1 zdánli-

vé kliden mžourat ku dveřím

několika dělníků kteří by tambrzo li se otevrou

"Dej l'ínbfth dobrýtro lva- anad práci byli nalezli vydalo ae

Ledvinyříčku tak jak pak jste ao vyspal? na centu za oceán hned několik

set mnozí i a rodinami TakovýDobře viďte — I pro pána krále
hleďme Ivaříčtik je za stavem no sMaalf AŮtmíttd aaLtil hawiacill i Aobiomuý příliv ovšem zaměstnání

ItlátifKÍlivnh látek 11 třchnhyll fychvála Bohu fa vím dává zase Starf kaltnililř tllkjm iafobcem

KTIIDV— l'ravld-ln- t iil'hlnt iirMvIilnlnf alimAnnf tKttrpl(i0(-b- alruj npl
H:kl ininyruinl kraaoiilmu-- brnMil-iil(-k- f prtvnlokM Wilm-vlí-

VtllnliV-Kolcl- nl kpiu l kiilnjnl trkmlr lllorirnl aiMInk irehová láífií tíkMVIk
biirn itnk árriH a vnitrné Ah„vy

POIlKlMNf OIIKOllI --Zrfnn 1 áM Nov tUdy va vm h ml bomeb
1'llAoi-- ZA HTItAVIl-Nlra- va vunkytauta Hlhfrtlnivfiu kaMfidnnu! prdil
KATAUXi-Kitkitnt- iil nnvf HliiHrnvarif kutnluí UnfMmii idnrma

Athim IlOIIIIIIOKill ItltOH OMAIlA NKII

Lee-Glass-Aiidre- esen Hardware Como
— pronáV4ji va velUum--

Titttwii vyrfdbné iakovan plechové nAíInf — Cínovaný pWwh

lrný pl' i aovové abo' - Oltnnt drit bfeblky Lot(lk
thM miykly ih'ti trran£ náboje asportovaae toni

9lh A Harnry nllce Omali SWir

klidnou mysl''úlisne se usmívajíc Im pornBni ciru im- -

MocnéMl Jejich niv! povllv
obviníníh % vraidy V annálech

aladce zpěvavi hovořila Lojzova

tam nenašel Několik se jich uchy-

tilo leč většina marně práci hle-

dala i v Mexiku Po marném

hledánf rozhodli te ti kteřf měli

peníze na cestu vrátili ae domů
Józa sedili pořád stejní: levý

loket mel opřen o tkanivo ve

Tak na Velikonoční pondělí přijeldlani opíral hlavu Když po Ne

zločinů opravdu pozoruhodný pří
pad adělujn ae z Valašského Mezi-

říčí Jest známo že obyčejně nej

rafinovanějším způsobem spáchané
zločiny prozrazeny byly na pohled
nepatrným předmětem Knoflík z

kabátu vrahova útržek látky z

jeho lata několik vousů neb vla

do Bohumína zvláštní vlak jímžpavfmíinfl řuCi zavládlo ticho po
díval se jako vyjeveně zakýval

aalaUfcy

Sevcrflv Silitel

ledvin a jater
sachrall al lllca lidi a !

rýcM vynaaovaal provdiano Bylo

knlaatml Uil taiavha raét
no pralirvaal ladvln íloataa-h-

a ílalaatnat cafcrovoa rtpla-vlc- i

a talvrdlwt iatar Mvodkla- -

vracelo aa na 800 vystěhovalců z

Ameriky Mezi nimi bylo přes

HAMBURSHERIGKA LINIE1 00 dělníků z Ostravska Pohled
sů otisky rukou oharek doutníku na ubohé a shledáni jich t rodina-

mi byly trdcervoucf Jest tónovou HpuloAmwt (utn ndríiiln fdý rek pravIdelnA apolenl a Kvrnpou dvou- -pohozená airka — nejednou vedly
na atopu pachatelovu V ořínadě troulwvýml HMWnii nojrvcniHM iiiia a new rarao ao HKuiiuranvýstrahou jak je olemetno hlndati

štěstí a práci za oceánem Amerika
IMh vdjlMrJÍ ve avrtek v sebotn

0 nějž běží byl tu opět starý ka

stává bm čím dále tím většílendář a poznámkami jež by anad
dilta ipotoralaU-l- l podnfcat orw 71

tlio Caaa7R cit aIJ8 V

Na prodej va viocb Ukárnich {!
byly nesrozumitelnými nezasvě
cena do historie zločinu Soudci Jeat to zajisté zlý stav když

V
—

VkiW"l-- i

flamburako-Amerl- i ká Llnla eat nelaiarM NfmerkA Trana-Atlanllck-
it Parní 'a

vebnl Hnolenoat a vlaNtnÍ203 Imll majících iShrnnou anoanoit 5410M3 tuatS
třehto Jaou veliké námořní parníky zahrnujte! 24 dvoutroubovýoh parolodi
které Lu pohodil ccatiijlclcb Ivlíidf xařfvenv Jaou Takový pnlat parolodi B

vlaatnl iídná Jln apoleřnoat Úhledné přeplavu a aen obratle se aa

HAMBURG-AMERICA- N LINE
pulxnoatí

někdo atejnou dobou trpí vymknu-tino- u

a pohmožděoinoj St Ja
coba Oel nicméně obě bolesti v

zabývajícímu ae atudiem celého

případu jest vlak takovýto nález

nejzávažněji! okolností nitkou
vedoucf ke klubku celého zločinu
Před nedávnem zatčeni byli ve

krátkém Čase vyhojf

Uloženi peněz

hlavou řekl: "Vítám vis víeth-oy!- "

"Máme radoat že zase děláte a

podívejte koho vám tuhle vedu!"

jeltě ňliantji lekla Lojzova a

ženskou vedle sebe vzala kolem
hrdla "Vždyť je to Veruna —

znáte ji jeltě? Vy jste ae o to

tuze nestaral! Nechala v černíně

chalpu chalpou — no má tam
nali Málku ta ji zastane vevlem
dělat umí jako ona — pfiKla To

jak uslylela Že jíme Bělku po-

chovali Já jí vzkázala že jste
sám co si chudáku poCneie No

věřte mi ivaříCku lepíí pomoci
hned nenajdete dá vám vlechno
do pořádku v díle taky pom-
aže" Lojzovi nemluvila rychle
ale kazatelaky dokladně

"Ono ae ti to lekne ale bude-l- i

jen IvaříCek chtít!" pravila Veruna

vyíSím tlaalavým biasem Tři
tom dívala ae stále na teatru Při
ženině řeči Lojza vzadu pfellapo-va- l

{epici poaouval od ucha k

uchu Zrak těkal mu od bratra k

Lalfavkovi u kamen toho tu

Lojza nerad viděl
PokratoveaL

Valašském Meziříčí dva mladí
lidé jistý František Petrušck
dělník ze skelných hutí a Ferdi-

nand Žilintki ayn váženého ho

v ližních pozemcích
Tikové uluJcol peníi nenf spekula-

tivní Jih není novou zemi Ole hodni
dopravní nroutřeilky Jiou nHmAFane a

nejlnpM PodnnM lott mírné a pHřnlv

Paroplav Spol Sevilčmeckério Lloydu
Po paroloaí:h expresafch nejrychleji! jízda plet

mole za 5 daf 15 hodin to minut
spodáře pro podezření falšováni

peněz a vloupáni ae do nádražf ve

MORTH--WESTER-N DRÁHA

zkrácení času

zlepšená obsluha
2 llntopadu

Danní MctgAf lvlaitní vlak vyjlldl
v 710 ráno míato v 7:00 ríno T UaJ
daba přgíidí 4a Chleaxa
Denní DL Paul Mnpls eiprennl vlak

vyJHdtv?:10réaimlstov6:M T toal
aka afyiidl i fit raal-l- pla

£( S Overlaad limited do Chleaga V

T45 vaíer mí tparl vacy aas Dalako

rychlajl Jd aa aápad a Chlaaga do

—5!grřplvnl oanVal Mezil (i Krátce po jejich
zatčeni vykonána byla v bytu Pe- - Po parolodích azpreaanlea a 5ew Torko do Břemen

Vnlortfimio a jiným rriuniim ji7ni
poxemky ro44vJI aa renv dileko
pud Jich ránu tkuti-íno-u a pfl nynAJifrh
cen Aru pfiniAajl velkf rlik a uloientfch

peněs OhiduobífníkM t a lOvřeU
ní JaZ obdrffte siUrma tkalcfrh a

výhod posenikfiv Kantucký Zitpadalm
TanBeaua Miímlnlppi a Loulslané letl-elc-

a aaeb blIJalllínoítCentrtl dráhv

trutaove dokladná prohlídka Na
trámu u atropu nalezen bvl atarí

3800

IM00

MM

Po parolodích prav dělných a New Torku do Bremea
Po parolodích eapreaanfch a Bremea do New Yorko
Po parolodích pravidelných a Břemen do New Torku

"Ale ale Nepovíme vždyť

nejste tám takových lidí je aa kalendář jenž atal ae zatčenému

avětěl Podívejte ae na mnenejtem Petrulkovi těžkým žalobcem Na

jedné atranl nalezen byl totiž

koncept výhrůžného psaní anodu- -

araaovnai g4
JELUICHS & CO 5BroadwayNew York

pro hludajld domovy a pro ty Jii chtéjl
vborin ulolitl paafze doplita si nlta- -jako kůl v plotě? Kdo pak mna

má rád kdo ai mne viirane kdo Oauhy
orth WeaUra ta ao&ia aHalh

jícf aa do tlova 1 dooisv iel obdr- -
painému

W H BRILL
1401 Faroia Pln Fua Aft
UBib Ni UllBOia Oaairai B E

pak by po mni zaplakal? Vždyť

jaem také vdova již kolik rokúv a taoa DEARBOBN a9talželi tvého času vrátný v nádražf KsUi rnicn: U31-- 3 raraa íl H ULAUbhMIUb & UU


