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moc a silu a dovede jí vyulitkovat
s náležitým prospěchem v podob-

ných případech
t III V M 1'aal Mlaa

trpí můle ae spolehnout!
na to- - Že žaludek a játra

nejsou v pořádku
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Kubínem ohledána a v Koslomla- - Oilhtia4 a h# kakliul (! lil f nilrl
lech pohřbena

rtiHiraa vMt Roimiur ! laiamnia r i
rIW ar l aiilB l arBlt rram Mo

rť'ra 4 l'laal Ate pl r Hamalv) Dutte má podnikavé obchod

níky my máme sobce Ktomlříie) zabil hrom dva dělní

ky zaměstnané při stavbě nové
Pokut trůUy ě itbttratJy f Karel llarlíeek llrtkí é IT

YlnNeapelIs Mina4 ) Lid v okolí Bulte a západní
stodoly

Viii' Ve čtvrtek dne 4 června

ke dvanácté hodině polední bylod Butte ttál stojí a bude stát 1 ortlif i lidia kMm I itiiatr v
lni ( tl oirnř of Wihmlnn ldar aa

MASMY KRÁM

m vlnatnt krajaal

ItriiliM 1trutilvt
rtiU it4 '' tj- -

i 111 %il) mn vtehu Ir lihu

UM lak nUnil ii"k rilie akD ro

l' IbiiIii mU

Ctný levnřjil nci klekollv Jinde

Jediný česky©

0 lávod olovnlcký strojnlckj
zámečnický v Otnaze

ltnl

LEO BAROCH
503 mo larh iNtri

Tltlon mi
Zvilf nt vody plynu kanallaae nrn

vll se levni a dohra MMf

Htitnl Jednatelství pra Jedině esrědVv-- aé

ťlevelandHké plval pumpy

Sthti fělla JffrfuJaitta Z Jičínadům V Křižkové ulici na SeskémDutte jak nám minulost jil doni- -
Ni řHlM~1 r hlinka miatiilala M

Palara Ulinník Aul Kil— 4 ilr'ae sděluje prilerny pnpad sebe
předměst! v Plzni jeviltěm hrot- -zala kdežto my vt Spencer a

okolí vychováváme si a hřejeme
imwiii tiilV Ji ii um -- t t ""Uih
pokladník Ja Ptllak Ml Tknrtiloti Afaoélio činu V domě tom v

Dr Anfuit Koralf'1

piavidlují játra a čistí

žaludek

t T V Nové 1'raie Vlnana svých prou zrádné zmije kte

vraždy: atlelý úřadník Antonín

Crka který dopustil prý se znač-nějlíh-

podvodu vrazil si v sebe

vražedném úmyslu kuchyňský nůž

prvním patře bydli 3?letá Josela

KýJIová kterou před 19 lety (xliiflar arMia kadun 4 laitill v Bitalel
PImIU Ant T Budin tkl Ant t Vrtil

opustil její muž Frsot Hýdl ku J fmk Vkrlkir 1'cal pokladník Jalgt
oImkJ Nw l'aua Minado pnou a uchopiv kladivo za

pecký příručl S Kýdlovou sdílel

réž právě v době když c ohřeje-

me a mohli bychom jich potřebo-
vali pro oál prospěch ouy se

obrátí zrovna proti nám a oi
svou jedovatou slinou ae snaží

tloukl jej jeltě hlouběji načež záhy
Komenak e TI V llarvard

Mlnnewtta
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odlifriari ach&M lnatlillv mialcl Pladi

společný byt 45letý Fraot Valák

oáJcnník bez práce Vaiik ne-

byl již u Rýdlové přes iest mísí

cůpřed týdnem k ní přišel a žádal

VraUa a tebtvraUa Z Karlova Kunrnr mlatonlvda Volt PumW tal
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Týna se sděluje: Dnes v sobotu
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Kr I'raaiur poklad Virin? f4l Oakland
Mlnn

Karel Trllký l TU v W Ifelionl
6 června o 11 hodině dopoíaby jej u sebe nechala Kýdlováčeskou) upozorněn jsem byl časně

z rána u volebního osudí Byl
lední nalereny byly v BudBanech

Mlnneantapřáni tomu vyhověla a ponechala
Vaiáka u aebe Dne 4 t m ráno

VQ lr'4iho druhu tfe 0 i
vléh namatili alepofi přiblilné
Dříve ostli mftie bfli ladalel

pf ipultfin do tikového útavu
mu ti vykliatí vysvldienlm z

oěkterá v) lil Ikoly (Migh School)

aneb jiné Ikoly která je uznává-n- t

od ústavu toho co přípravna
Nemá li ladalel podobného vy
svid£eni)est nucen lolítí zkoulku
z předmětů kterým i v takové

přípravné Ikoli vyuiuje V ni

kterých případech uznávána jeit

vylil Ikola jen řístcfni příprav-

nou V takových případech pak

přijmou ae vysvédčeal jen z uzna-nýc-

předmětů z oitatoích pak

)et žadatel uuceu aloiiti tknulky

Přípravny ic ovlem lilf v dokoná

losti přivé jako vylil ňstavyavlak
za vzor maže sloužili obyčejní

vylil ikola t z High School

Mnohá z nich nedosáhne uznáni

co přípravna o lom by ae měl

každý žák předem přesvědčili

Lepil vzdělávací ústavy požaduji
od těch kteří ti přeji vstoupili do

obyčejného aroíotku běhu akade-

mického předběinou přípravu ve

vylil Ikole mající ítyry ročníky
neb třídy totiž 9 10 11 U

při teniž se požadavky poněkud
mění dle směru který li mfní kan

didit vybrati Kdo chtěl by vo-li-

klasický běh jest nucen před
ložili vysvédíenl z klasických řeči

kdežto ten kdo míní si vyvoliti

vědecký neb technický běh musí

e vykázali přípravou v moderních

řečech a ve vědách

Požadavky mohou se průměrní
dosti urííiě naznačili s násle

dovně:
Pro vlečky běhy jsou nutnými

požadavky vstupovaclmi: Anglická
řeč 4 ročníky poitářství 3 roční-

ky dějepis 1 ročníky některá

věda 1 ročník

Pro klasický běh jsou dalíími

požadavky: Latina 4 ročníky řeč

tina 1 ročník

Pro vědecký běh daliími poža-

davky: Latina němčina neb Írán- -

nnhfTi ari arhSi kaMou i aedil rmiatcljsem totiž upozorněn na českého pod hradem Karlovým v lese
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místě koupil Sedl ke atolu a

napsal dlouhý dopis v němž uvá

dl že Kýdlová jej odvedla od jeho

Ženy a udržovala pak milostné

odt'l avi achit kaJdon I nadill v mittfli vBurian absolvovaný právník byfarmu u samého Spencer a vol
tem ve Štěpánské ul 35 II po

Julius Treiíschke
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pro Spencer nemái-l- i vlak a po-

třebuje! li íich tolik (známý Butte schodl Dívka zanechala dopis
'par

poměry 1 jinými muži Kýdlová

přílla před polednem do svět-

nice kde Valák seděl na Židli
ský otrapa Krl Lslíe jj vedl již aieitk vanaorni itr Joaaf II VarMnpodpisem "Zdefika"

Iragitk taktinťtnl rodinného dra
"Snad ae mne bojlll" — spustil

Hjiolek č IX r I'lne City Xlnaeseta
odlif ri šri arhřiaa každou drlikoo nadill
ml-- l Hlmlaeda Jan Kf mlatolilada
Tomil Halil talm ft W lívtrk fiat (Ur
Stotnlk Jao ll)'la Clna iH Mino poklad
Jan ánmharr Pln Vity Mlnn

matu v Libni Drobná zpráva pro-

létla v sobotu 6 června pražskými
novinami: říčnf dozorce Fraot

k osudí prý koupeného) vezmi je
musí li to být a vol pro Spencer"
A nái Jim ae obrátí a slibuje:
' Šťourale zachovám se jak mi

radíte prosím váa vlak nepro-

zraďte mě" 131 bych mílerád

na ni — "ja ae mam raa ) 11 nic
neudělám" — a začal ai pak sklá-

dat některé avé věci do uzlíku Kefurt z čís 88 v Libni přítel o
C X řet hnaloran r Ollrla Mina

ftddaAnt RoVk oilatotdaa-J-a 114Kýdlová ke otočila k němu zády
Riirvk tnlDRinlk Káral Svlhovne í'tnvyhověl Jímovi ale jak později Tiala Ikopek a Ha vylévat ipíou

Sotva že učinila krokzazněla rána 1'atrifkn poklndnla VOlar II Plovhard

půlnoci oa libefiskou strážnici a

udal že ho žena ae synem krvavé

zranili Lékař mu poraněni ob-z- al

a trestoí řízení bylo zavedeno
— Byla lo kapitola z truchlivého

(Jdlivi iri aulikav druhou aadill v nitaicljsem ae dozvěděl Jim nejenom
zruiíl slib mí daný ale zároveň 5 ť M SvaéinaKýdlová ucítila bolest v kříži ťeehle t XI r Ne Omaká Seh

Odliíei rhi Mt druli rirrtnk nAal- -

Vyběhla přes chodbu do bytu pílei a pracoval pro Butte venku ve
vlutnl M o oam hodin rtt r ni ri Vt lnltnra Pf4

Kalparové kdež padla Zatím aenaJan Kutitt talnmnlk Adoir ZotulikrM
VZORNÉ A HOJNÉ norin z ul oratnit ani Marná l ao

t„ poklJ Vociana l S1
rodinného dramatu malé rodiny
která skončila 6 června dopoledne
velmi tragicky ftlční dozorce Ke

ZÁSOUENÝ
VaUk vypálil si dvě rány pod
bradu Poranění Valákovo je

vvear precinktu a tíž známé Ltcny
kteří stáli pevně při Spencer k

tomu vybízel a i druzi dva bratří

jeho a táta jeho který je dluíeo
(Mm XII (hradím v Itaelne VTIs

odlíeiari Kkiu knidoa tteti tobola v bSsmrtelné Byl k rozkazu dra furt ráno byl vyslýchán komisařem
tlr--l T hodin !r 1'fadwila Kar řitlavtkf

Egermaíera dopraven do nemoc Koubalem o podroboostech krve Spencer soad každému kdo

mu jen čekal pro Bulte hlasovali

grocerní obchod
ví UťJUní ul

OV'Ii'k1 lenio Jl linlfllin i noJtiNrIli li

na Jilnl l ul Zln olHliflte
1t nnjlpí fi-- v tHi I'ii uwlutt
otilnliiHil tM nlrinein I K H"l
Oliliulnivkf m vyriaujl niiiv„i

ryehl luvnS Vllř

nice Kýdlová utrpěla lehké zra
iwt niiimri a bi joa mrnika
IV tif t 'lal lft J Mariina
ITřSI H tlvnmi ti l pokladník Vtfl Janola
IDU Alosrt Stčioa a ročníky a dalii vyvolené

vavého nočního výjevu Ktfurt

udal že v jistém hostinci u Trojr
seděl trochu déle Po 10 hodině

Storz Brewing Go

OMAHA NEB

vvráuf fltaý leřík z pravého
nejleptlho Ječmenové-

ho alftilu a výborné vody z vlastní
artéztké stuilulce

Svřtovou povést zíikalo

ba i pracovali Járku Šťourale něni a byla taktéž dopravena do

nemocnice čío tento měl za ná číalo XIII (mif Ler T Neafnrth Kedpředměty j ročníky
V městech í poměrní malých

ne takovou sebranku přikrývat
nesmít ať zvf ostatní svět téi O

wiwid Mlnnsledek značný rozruch na Saském v noci přiíel pro něj azletý jeho ffffirTTTTTTTÍ odlifrí tnlitta kaMon druhou nadill f ninalézají se dnes více méně ilulně předměstíní a až Jim bude dělat ten bal na syn jin utery velice nemilosrdné ruo Krl HouXik mlaUilda Aru
Snrliua mjemnlk Jrolr Kuranda arial
řr Jnroi pokladník Jan trneSmO-iK- Í LLflíDotci vytýkal prodléváni v řiontinciZ Trtíí na Moravt (Krupobití) I labVov pivo

vyvinuté obecné vyílí ikoly (Htgh

Schools) na nichž bezplatně míst-n- (

lírí nMrlí oFíoravné vzdělání

té nové maltalico oynl dotavu)e
ať mu občané od Spencer dckážl
že oni o žádné zrádce oevtojí aniž

konečně jej pěstí udeřil PoIíic 3 června byla celá naie kra Bltw Rihbon (Mm XIX Ladlmír Klátel
r Jlauife i H la

Pral'ilnl pofnla l aropUíníml dnprarajina postižena nroznym Krupobi první ráně následovalo množství

políčků a nezdárný syn dokonce iŠkoly tyto poskytují neb odliich4 kdoii druhou nedll v milelnimi obcovat chtl "Pryč tím jež zpuíitolilo a téměř docela z Baltimore do c řemen
nJIilt pivo

vyznamenané zUiou mnilallí na
ZamltlMliiké vatavé

l'rwiada Alijrt Kn' Joa Moukup iniaiii
plala tnlmnník Vi: Ilamait Íim Mávalběh vyučovací a jou l 01011 rozpřáhl se proti otci a pozrádci pryč od nich!" budiž nal

heslo pro přídi To není případ
iwtnik řtranulee pokladník

zničilo úrodu polní v 16 osadách

za půl hodiny S ohromnou siloucelkem nejuspokojivěji! z příprav sekal ho na palci levé ruky Ktfurt pHmo po noffnh dy'iufoiilifiik
irfi(níli purnlci i tni 1 toto ilu
Ujikui tun riiiutl: Jan lína e XV Ilntiklna Minu

eýcb ikoí Jeit proto politováni ojedinělý měli jsme tu takových vyprávěl Že mu ayn vícekráte vy odti a anhtMkaid driinf ítrtlřk'( ael Itre-la- lilieln Km ín llaupadaly kusy ledu 3—3 dg těžké

větií vlaitkých ořechů a zničily
hodno že dosud Cechové ikol Briirl Andrraon llall Plnila Joa Krol

mltbipffwl Jan mnka la) linilli-- Mroioaombrožoval zabílím Před několika

dny ctitěl otce otravou přípravní o
ntiver rraukrtirt Ilrandehtirit

I licmiill eckar
několik prozatím vlak pro přiklad
jeden postačí Nyní r Jimetěch neužívají do té míry jak bvlo

vie nač dopadly Srdcervoucí k lloava Honkina Mina ířotnlk Jan iř--
pokladník V Křtibvžádoucoo Vev&ech městech Ce Frank Langpaul [hrdino smutné postavy jdi a vy- - život a namíchal mu ďi piva níru II kajata z Baltimore do Břemenpohled jest oa ta atralně zpusto Jletiraakař XVI r Omaha Meh

chy obydlených měly by ikoly tyto hledeí si nové pásobiltě a vem oa petrok-jt- Nápoj teo zapáchallená oole která dávala velikou odfftnoOO nahnrtl odbreltriav-lit- kaldí první tuirf v rnílo
biti od nich hojné navštěvovaný aebe barvu chameleóna lak jak' Tflo purnluir nmjl pou )twtnn tfl'lil knjutnelibé Že ho otec Kefurt nepožiloadéji na pěknou úrodu Šxoda Tanu rr lir crmia i w itrx-l- i

talaronlk iitnlk Jakub Marel HIO No II
Ht pokladník Karel Marai R cor tHh
and Wllliama Sl
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kách obslouživ hosty vzal revol MUdiifvnJi kadou drubott nedti) v niiilisl
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173] jižnf 13 ul

čejně vyvolili buď vtSIÍ lkolukde 2?(M) Již lí ullí-- c
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ných pozemkt rolnických Tí

stil svého ozbrojeného průvodce a

běžel k Vltavě Policista pustil
se za uprchlíkem ale nedohonil

ho Kefurt tak jak byl oblečen

V#dr lrli a ln to allpil mtto v trhá
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svatbu alavíl raat novainu oiriiiHiu tomu na naafbokolnosti V oboj případech vlak rrlioUifortnlm noairakti
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jezerech v nichž jest honost ryb
a jet poskytují nevyčerpatelný
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lirtu Aa rukou bv ae mstil oa
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Z Unntku u Hoříc (Nová živel

of pohroma) čehol jsme ae oej
více obávali atalo ae dne 3
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níiií uomócek která výkonný vý
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ar ar t 1
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stéol témér v ketdén obebode Prodi

Josef Nojopinský
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