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Výle uve)ené jsou některé l lev-

ných výletních cen liurlington dráhy
tento rok Chcete li něktm jeti
dopilte mi an-- mne navltivte jelto
vám snad budu moci podtti rtdu

jel vám uspoří peníz

Liícc
tvému mohl vénovali Po trpkých
(kiilnotech yn plete o otce te
staral i v té dob kdy Aplnl zpití

Mll na I fc „cl M J Il4'tlM tm l'l - mi lki fc4an ro
k'l fil ht ml ' l l'i

láke aipolt domněnka latotuif paliřák v nim dntika
oival dobře lak hochu!"
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nvidl v spojeni t dopisem který knanr ixai nil 41 „mr uil kl
N aavIMvil }4nlin n!tftMJllha lblll mm Sulftá Ht4rail T11I11 ftahiáadtrsován et poktovoiTtu asistrntmu n sismnui Ale lá dych n anf a 4aniB# phin ntf miit iilovi

n(h nt kopcích tmirH a siře
ln t flatnl f uto-t- l ! lk„ liw 14

vás navřel IMkel"

"Nevídáno )tlté jsem vám nt
- vtkazovalat"

chy chalup alunily provlhlé doSky n mnmi ftaUtlI lnl MttttNli )nm mi--
aiN-- nnim a aFitmu inu irm ian ja irfna jarním slunci Lesy rorhujnl Utudnl vyplatil te několika vesele i' rj mi nfpw ?mm taiNii uia- -

řm nnuuu uaia toaii ataitnnH4ho f
naloženým pasalérnm v Husovile Siinřly a na jedlích hviadtlii "Vidi It nt I dobře li lak fHii iárS a atfhnou Inturma-- I ipla

lilarma lalo mlll llililnl'hcích v časných hodinách ranníípačkové Mylo na počátku dubfMlpi do jiných!" smál ve ZatoM l nr(kvitn b kS a rl lak al

ll ni(tut ihi u4iatl a'l 4„tt4na Za Nepovímovým barákem na BollTělo rpozdilý nápad Vra"lFtt lo tmi Nepovíme vldyť laharna ta nplalrk Ja vlm ri
lamo imanli# lék fjrkmié Un vS vfnjlMainliOi mi railii iiirulinll tm'počínal se palouk Vý celí se kočárem t pilky a kdy!sotva na nohách stolíte ozval se

měli jeti přes most nad Svitavou

přithliel domů Tato kromoby
čejná historie 1 1 Cervnt skončili
tragicky: opilý otec probodl no
lem dobré srdce tvého syna a při
pravit isk sebe do laláře a rodinn
0 Živitele Den před osudnou
vraidon stsrý Šimůnek zhotovil

pár bačkor a dne 11 června ráno
ho prodal S čistým výtělkem
Šimůnek rovnou zaměřil do kořal

ny kde poslední haléř ta kořalku
utratil a před polednem přišel do

bytu syna v Budovcové ulici v

Žižkově 1 úmyslem že sebere něco
a prodá lo lby si opitřil peníze
na kořalku Sebral košili kterou
mu snacha před několika dny da-

rovala sbalil ji a už ní odcházel

minkíř Laťůvka a Józa Nrpovlm aaui Uin 10 ril ni ) dmuil Blallfaklur

"Potkáte na ok poručili kočímu aby jel brodemvyhřívali te tu na jarním sluníčku
a rtu i nnlnr vyhnjl
Nni)lr nma Ji nhu 1 mBnhfch aMh
a' klvM tniiril)l IvkaNknu rlu naM
tnlm "ufwliiluft larma" "lipani aiInrMn"

LaRťovka seděl na balvanu om Kočí Kottrr tak učinil ale dostalvo!li MeaiUnic kdyl Nepovím
pi-- y idarrna 11 Jak rnmllillo b ienám jaké jsou lu po vírch utrá ae t povozem do výmolu ) metryf odcházel bikb a iwa'aBiia a caMto nrf Mrna lk

hlubokého Vlichni ve vlnách aiiainiB ja na iionirait jt ni nxtallin nanich rozsety a Józa nepokojně"Podivám ne jrUtí k nřliiíce anairku nfmim nlr aa irn4l b mrUn
přecházel Jiranu lan atl Vlw-hn- co liláu nařeky zahynuli a doposud mrtvoly

(
Uk nevím sejdeme li to m lnli laiyiria tiakil a rrlullie Za

cjich nevytsieny taktéž nepodá ailni'h nliolnntl nn)altm via nai
B REYNOLDS City Pass Afcnt

1503 Ftrnam ul Omtht
rrosím te team si )uz a ne

niallohnMB vv nfrtiinila dli iaalli4Mřilo se zjistili jména jejich Pouzetřešti vžeyf běhal pořád jako
Nepovím kk-ře-l na hřbitové

dlouho polom sitvil n

íaktora t byl jil soumrak kdyi t
fini a kelyt }al dlilné ylio)rnl ooyndxlo

ajCIBl' S f "i' Sgpraj:famrtvola kočího Rottera byla vytafaníár" huboval LaíťOvka "Ty pnunniii tiia aiuroy varn pnikanBn
dnatannM uladaK a Tř'h

ny Infirmac Rdarma b nmnatn nlf k plftoonfženanovým rancem na tádech (loupal jsi mi kus divnřho člověka dlou
ho li lomu prováděl jedno bláz

ai ryninni B lí nu ourtodo kořalny U dveří zastoupildo vrchu C DKMTNON Iloz 822ťhlrareIllytmřfl ftslou mi votntké evifiilt mu cestu tyn Upozorňoval oternovství seděl pořád jsko bezPřed vesnici potkat te i bratrem 4NO MORE BLtJE-MONDAY-
SV minulých dnech přifiel do Hory jak krušné má výdělky aby hledělducha a teď je ve druhém cnpá"Tyťjsi ii tam dneska pobyl'' KlcKAtitne zařízený aKutné větlí počet záložníka ke íetřiti Ale otec pitím rumu ťbz

pořad jako vrtidlolpřivítal jej Lojza dvoutýdennímu cvičení Mezi nimi ohněný odstrčil tyna 4 když mu UllIOVy IlOHilIHMJ"Ty se mne nahubujeS La"Byl jsem na hrobe it DřtiiSky" SW1také Jindřich Mejstřík z Nebovid syn chtěl košili vyrvat rozlobil se TluntnlIťůvko ty te mne nahubujcí — ženatý muž otec větší rodiny pijan běžel ke stolu ns němžI co nahubuju jké pak liu Frank Semerádúterý dne 16 června ráno Mejstřík

vlídni odpoviděl Józa
"A neobracela se v hrobe?''
Józa podíval le nafl udiven

zaražen

ležel otevřený nůž uchopil nůž
cestou na vojenské cvičiště skácel

bovaní od přítele i rány milé ale
měj přece rozum vždyť jsi hned

vrazil ho vší silou synovi do levé
na rohu 16 a Wílliam ulte za uovým cukrovarem náhle strany prsou Nůž nechal v ráně

r T'S PRIDE

SOAP

in hard

všechen bez sebe!''"No vždyť aby ae v hrobe zemi Záchvat mrtvice přivodil Kízný Metzův ležák atrtlo na čepuvězeti načež opilý starec vyrazil"Také jsem takový nebýval rrsvA nlzcnaké % pirnvovareíného pl- -ze dvefi a pádil do kořalny Na
obracela co pořád vyvádlí'
"A co vyvádím?''

náhlý ikon Mejstřík — jak sdě
luií "Podv Listy" — iiž Drí

ale vždyť pro pána krále mám jut vovaru Z Plzně výtečná Korbelová vlna
ulici před domem stál policistaléta a pak víS trochu téhle pova Čáslavi hlásil se nemocným nebyl

kořalky a ty nuJIepM doutníky Teplý
zíkusek po celý den Vzorní obsluha
THL F2321 FHANK HEMEKAD

který slyšel rámus rozléhající Be Good
- "S tou Tonkou! Takovou oso-

bu si vezmeš do domu a držlS se

jl jako klíStí že ti hanba neol!"
příbytku Simůnkovvch KdvŽvsak uznán Případ tento jest

hy zdědil jsem po Bětusce ta byla
taky taková lekavá hned ji vlečko

předmětem vyšetřování pak starý Šimůnek vyrazil zdomuroztřáslo Pro Kristáčka pro! "Já že se jl držím'1
policista ho zadržel a na strážnici a aVt t á 1 1 i tAAAAAaUAA A4VAAA

a aZaitřfltn lelniktm četnickýKristáčka jak to vlečko dopadLojza dob'e videi jak Józovy závodčí Viktor Stolfa ze Strážnice Frnnl I nnrvnnnl ►
předvedl aniž tušil co doma pro
vedl A bvl to případ truchlivý

ne! ' a Józa stoje řiroce rozevředobrácké oči zableskly
Hodonína v úterý 16 červnaoýma očima zíral dolů k baráku"No nesviť očima jsi u£ na lo Šimůnek tyn vytáhl nůž z rány naráno zatkl u Petrova FrantiSkaotou u nenoz Maysi &ievor potrochu starý A snad se jí nedrž!!?

í
Přijde taková holkakterou nijaké

prsou a odebral te z kuchyni doHanáčka z Nedachlebictíhanéhozoroval chaluprkou
pokoje Ulehl na postel a v příkrajským toudem v Uherském"Dobře to dopadne jenom po

water and good
in soft water

Madeby SWIFT & COMťANY

tomnosti ženy své která dvojčátkaBrodě Haoáček při odvádění z

14 dnů ttará na rukou držela nenenadání te otočil a udeřil četníkt
řád nezoufej vždyť Dlabolka ji

rozumná osoba a oení tam po
prvé" konejlil jej LaRťovka

ridiiA LdiigiJdui
1247 Jlíní 18tá ni

Tjrkonáiprán a Inrni rylnpovinl
pokojt tnlknrí prána nutSra("l4
uvnliř 1 ivaníl Jakut I iHaklIvlnt
oken Jrt tiaobnn M huňatým m

náatCnného pkptru nfJnovflJMoh

a nejkmníjlch Torlfi a má hojná
táaoby tibiibiTího skla a prodává toto
levnCJI ml kdokoli? iinf r mialfi
Za rnlknrou pra-- l mu arítnoou rud
O hojnou pHíKd kraJanU (atlá

34 FK LANGPAUL

božák za několik minut zemřeldvakrát do prsou Stolfa namířil
Nářkem vdovy přivolaní sousedéproti němu ručnici t bodlem načežAspoR kdyby tu byla Křančil- -

spěchali pro lékaře a když te doHanáček vyskočil na hromádkuka také te mohla trochu podívat stavil policejní lékař dr PilařItěrku a počal jím četníkt kamena hory vždyť má rozum a je Swlftovo Prlde mdlo Jest nejlnpifm mýdlem Jnlďhož lze ku praní prádlt dostalinovatí Když toho k vyzvání zámámal"

'
chlapisko odkoplo a Josef N"po- -

vím starý baráčník ze Zubři ji
H vezme do baráku a dělá hanbu
' bratrovi a celé vesnicí!"

"Já ie dělám hanbu?" křikl
I Józa a tenká postava jeho se

f vzpřímila
í "Jen te soťl JcStě málo baoby
} nadělal jsi ie zamada?) Ale ty
' jsi už takové povahy tenkrát jsi

taky takovou vybral"
"Jakou takovou?" Stáli proli

'
tobě ' přímeni
"N Makovou ale tlakového

redu Prosím lí co s lim budei

byla katastrofa již dovršena
Mrtvola Šimůnkova byla v přívodčího nezanechal a a hromádky Setřto svého prádla— nlkolir obalův"Je máma má rozjm ale
bytku ponechána až do příchodunesestupovtl četník jej zastřelilvševědoucí taky není vždyť přece TTTTTTTfTTT?TTTTTTTTTTTa
toudnf komise a správce Žižkovvzkázala že přijde — a laky že

Opil "krvavý altenldť' byl uchy ského komisařství vrchní komisař nejríznéiiíFAUST PIVO V TRHUstán ne vlak na korunovanou hlapřijde na den lo přece říci ne

může"
Vaněk neprodleně zahájil vy

vu nyurz na ředitele měšťanské a Vknsnil i nhnilíni! nflMiťšetřování Odpoledoe dostavila
Kdyby byla BětulKa živa

chlapecké Ikoly v Tiloovl a na se do bytu toudní komise již ří
vlečko by bylo jioačf ta ubožačka

řepuje 2oviáln( nál hostintký

Tohtt íilriiík v IV iň rodní Níni
Ikolní budovu na štěstí jen po dil vyíetřující soudce p Roztočil

meia by pohodil poiluhu — co
blouzněnými Ikdíky Někteří po sepsání všech podrobností

pak já dokážu?" O chutn 7(lkiick není u Johna nikdy nouye Kromi víteřným st loulnkým nm- -Ikoláci io- - až uletí slyšeli
( příptdu byla mrtvola převezena

df lat až ti v baráku nějaké to

nf rče zaječí —"

1 óza zdvihl hůl a rozpřáhl se

na bratra Lojza uskočil

vazem obslouží vds Uf výbornými víny a llkiiry s Jemnými dontníkyI nenaříkej vždvť tam mál Krvavém převratu na srbskem do ústavu pro toudní pitvu Opilý iiBTftiiTio jnj a pooruiin jinam nopujonie
trůně což se jim zamlouvaloZlevorku to je žentká dobrá

spravedlivá''
vrah tvého tyna byl dopraven do

zvláité když se dočetli Ze nejspí
"Je je ale co pak také ví bezpečnostního oddělení policejní

ho kde podroben obšírnému vý

Tijwini

J W HROCH
1245 Jižní IP ni Oiniilm

ňímý Mntfiv atiile na čepu
WeJlepSÍ víns likéry Jeinnfl

doutníky
Bladkávfns gnlon od 7fto nahoru

Kořalky jrnlon od 150 nahoru
České Importované kořitlky nko
roztopílnks msudlovks rosolks
bílý pinii flM gl Tel) III WM

] iiuziuiiii wm uwb i zan

J Katalog

le osnovatelé trestáni nebudou

naopak jftStě jsou oslavováni a Rmmslechu Starocb od náruživéhovždyť jaktěživa dití oemila" od

povéděl Nepovím
pití lihovin je ducha otupěléhoproto založili spolek a usnesli te

předeviím budovu Ikolní kterou"Neměla -- - Bětulka také dětí
zdálo se že ani nevystihuje dosah

neměla ale co pak musí mít děti
ntzývtjí "mučírnou'' prachem do neštěstí do kterého uvedl ženu

Rohrbougn Brosaby dovedla pomoci? Vždyť je

"Prosím tě prosím tě snad ne-

myslíš že so tu na vsi budu s

tebou prát? 1 hleďme ho vdovce
co má najednou ohně" Józovi
ruka klesla tělo se opět sklonilo
noha zvolna vykročila
"Poslouchejte ivafíčku my

jsme to vámi m slili dobře a vy
za to nt vlastního bratra zvedáte

bol?'' ostře ozvala se Lojzova
Ilarácký ani ti nevšimli kde ae tu

vzala neviděl jak prve jechala
oaproti

povětří vyhodili a ředitele bombou dětí tvého syna Případ tento
ženská!" se tvěta sprovodit! Za tím úče sousedství Simfinkových způsobilLalťovka pak nemluvil seděl lem zvoleno hylo "předsednictvo" veliké vzrušení majitelé 17 a Douglas ulicezamyllen a pokuřuje zíral t vrlku které vle řídilo a potřebné rozka VíM5 SffíIfKV — ťfáltrlláalntf iilhHll 'iaMná naa iiAttté al a é éXaa t mi alUnlChalupy t baráky stály tu na

Mnrkf tBlearafnl kmaoplaBckí Sfawrfaíalck právnlckjf a iMartitnfzy ostatním dávalo K útoku

předně potřebí bylo střelnéhosluníčku v divném nepořádku
Vliv Jevišti

Proslulý americký herec Jeffer

—
VYlIOIiV-Koml- Bl taiwlB kolojní arknair Ittnrtrnl spolek sprchové larnl tíkwvlk

buran tlaktrna a rrjné lilmrlaciných výletůneopraví jakoby byly t postele prachu a jiných instrumentů
Prach zaopatřili ti tím způsobem

ton pravil: "Zůstaví-l- i divadeloívylezly Byly skrčeny ttřechy PO"Sestra všechno opustila
chtěla vám věrně tloužii ale vy i

PODZIMNÍ OniOH!-7ar- in t fM Moré ťldf to rni t odborach
HHAíJKZA S'l'llAVI)-MtrapinUrt- triNndluorou kaMn4nnnl práci
KATiI0(l-KIaan- tnl aorý llluairoran kulc kiMamn wUrina

Adresa ItOlf KlIOUfU rtKOM OMAHA NK1I

představení obecenstvo lepšímměly rozcuchány roltí a slámu že te vloupali do skladišti ve skal
šťastnějším vykonalo vše cods stěnách rozházeny Tak bývá nich lomech "Květnice kdež hovezmete do domu takovouhle hol'

ku? — To by Bétuíki ruce spina byla slušná zásoba a z ní potřeb
mohlo" Totéž platí o léku Je li

oemocoý po využití léku zdravým
vždy po zimě než lo na uhra
dách vypučí než stromky dostala jak la přívsndrovalá te píkně

roztahuj jak hospodaří s tím co následkem toho v mysli šťastnou listí a pokud hospodáři sten
nou Částku dle tvého výpočtu ti

vypůjčili podobným způtobem ti

zaopatřili sekery motyky slušnou
HOTEL PRAGUE ČESKÝ hostinec

g města Prabyneobílíona naskládala i dobře že je tam nějším což více lze od něho po-

žadovali? A lidé kteří užívali

Severova Životního Balsamu v
la by se byla pěkných věcí zásobu klíčů a dvě ttaré bambitkyJózs Nepovím nesedl přebíhal

neustále hned pustil set kopečkt atd což prozatím ve evém tajdočkala!''

"I vy jedna — ' a Nepovím ba případě nervosní slabosti všeoaoia tle asi po pěti krocích se ném skla litti uschovali Zrádou

pak jednoho ze spiklencl dověděl becné únavy tělesné a zmalátnělo- -zastavil dlaní opřel o kolena
racky se křečovitě zasmál "vy

na rohu 13 WilJiam ul Omaha
Čistá a polioillnf inMi-n- pokojil pro cnilujfcí jako)1 výborná flink

strava t vzorná otxliihs V hostinci ollríí ýtřný HTOIIKÚ V LKŽÁ K

ni:JlciHÍ druhy vín a llktrft a ni (Jein nřJAl ii'Uii(ky
Jíirtjrtii' zaríUta li do Omhy nártřnii ubytujte so v hotelu Friihs t

tiSctíítB nnjunorn pouAz ale zlmvlto se I vfiellkýcti n sríiízí

Tri LlHgl 0iHztinkr)niiHildi VIMťKNC i IlOIIKOVKKf

MMaSjBTWwmBsjaBm m m i iim ii i i ii i i i iiimmmm

sti mysli cítili te Z pravidla íťastzíral k baráku hned zase zdlouhapřede mnou lihnete Bítiákuí Z
vracel te k keRrovkovi chodil vvánVhrnza není! Ale chvála liohu nými protože jejich uoustava na
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