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hodin trvající po celou tu dobu
dle instrukcí neměla ani oka
zamhouřit Poněvadž v sobotu
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poněvaž ji mislým že lakoví věcí

patří pro malý děti lak sem iel do

hospody ai vodpocinout Bíklm

tím truSkcm se jako posylnít A

řlmj ssliiliil ns pslulit Klktríi:k4 osv
Hi poklkdnlk Ksrsl Mr SE cor Hb

ImiM utiif pyltrjl gonerilnl Jdntliokna tak znaiaí že pozbyl

33 00

j 00

460

37-5-

čisle XtHI Bratři Jíctctb
r Drrwood Wls

né za 3 'jetí 1902
13 dub F Mixa služ-

né a jízda
13 dub M F Ualtýf
služné jízda

13 dub F A Krch
služné za 1 letl '03

33 dub P J Metzdorf

pane braly ani aem ai nepomíslil a rovnováhy a spsdl výle 6 marů

ošetřovatelce přikazujfaby plných
34 hodin bez přetrženi nad nt
mocnými bděla Tc-- píeč nad

fysickou tilu Clovékal Ošetřova-

telka Bartošova jtiii o 10 hod- - v

sobotu vtCer nemocného Ziku

převlékla lék n u podala oaCež

A ilKU éc
S inin st ttsltlmors Má

il vi a ii :isirH a
lis liflMrri „ Clili S0 III

nh)iJI'ib 4iucl Mini

na dlážděné nádvoří utrpěl taknež bia bil nspořítsl sto fučel jích
larri bylo na to bich ae vsadyl

TOllll s( Báslednltnl íf sdnlkf : prdsd Tom
KiislkinlsU-orBd(idJ- Hlilsr tsjsionlktěžké porioioí že pozbyl vědo

JIHmrm w Hi I nVftllp IM1BI

mi Lékaři oebožíkovi poskytliTakt prej tam byl itoural povídali Sllpski prt rodil řř M srl ?ltfnl stráí jsaNlrt nenkoTnl strá Pstrlik Kehtsa
Zika usnul Poněvadž i vlichoi nvu„r-- i mmwu iirunon dsosu v mssiciprvní pomoci naCei byl Wolf

ambulanCoím voze zíchraa- -

že jako je to von nu ale pro mý

gusto i jako takovejma lidma

moc řečí nenadělám Ti předháfiki

k uložení pod úroky 100000
33 dub P J Metzdorf

Albánci spolřní uznávají nepsa-

ný tíkon tak zvaný zikon Du

kadžinQv který jest zákonem

pro viechny horaly
Různé kmeny jsou represento-vin-

ve vílajetu k nemnž nílefcí

avým vlastním zástupcem narva-

ným uluk baši který musí býti
Mohamed nem I křesťanské

kmeny Albánců mají Mohamedi

oy za avé zástupce Tito ristup-c- í

tvoří jediný ílínek mezi úmřed
ní iprivon zorničky a mezi albín-akýn-

horaly
Aai tři pětiny obyvatelstva jsou

Mohamcdáné na severu bydlí
něco katjlíkft a ostatní se hlisí k

rbaké církvi Mohamediné ze

Sktitsri a z ostatních několik

míst jsou fanatičtí vyznávači avé

víry a rozkoftí pronásledují kře-

sťany i ubiji je pro jich víru

Mnohořenstvl není u Albinco

zvykem tedioě ti Albánci kteří
dlouho v Csřihradě ai tento zvyk
pfiavojili mají po tiřkolíka lt
nich
Krvavé ipory mezi různými

kmeny jsou na denním pořádku a

nejen to i jednotlivé rodiny v

kmeni itojí mnohdy v

následkem toho patlu
je tam pravi anarchie

Nikdy vlak ae několik kmeni)

apojl proti společnému nepříteli
hlavně proti tureckým úředníkům
neb í proti SrhAm neboť Albán-

ci toho nesnesou aby ae jím ně-

kdo míchal do vnitřních jícn zále-

žitosti a takový úředník který ae

toho odváží ten jeat bz protahu

poalio oa vécnoat Albánci ne

znají atrachu a zavraždí ho třeba

ita t]u ti ulicí Skulufi

Zikladním zákonem Albánců

jest diak nebolí krvma jejíž pra-

vidla zni každé malé dítě Piklí

některý Albánec jt uražeo dru

bým tu tuto urážku maže smýtí

pouze krev toho kdo ho urazil

Zavraždění urážet nesmí vlak

býti provedeno z úkrytu ale ura-

žený mutil předstoupili před ni
tviřf v tvář oemiiaí viak fekati
až ae urážeč k boji připraví
fakli tyl vík zabit běkterý z pří-

buzných toho kterého Albánce tu

emrť jeho může býti pomstěna

jakýmkoli zpoeobem i třeba po-

mocí lati

Smrť jeJeoho příbuzného matí

ae arnrtí druhého tak zikon kr-ví- oy

vyžidi ni mnohdy dosti obětí

ve dvou znepřátelených rodioich

Někdy když oa obou atranich

padn atejný poíet niužň tn ae

aiaril kmene aejdou prohliaí že

krvína mezi znepřátelenými rodí

nami muaí uatati

Jeatli některý Albánec neupo-

slechne tohoto rozhodnutí atar-líc-

jeho domek jest apileo na

rozkaz bajraktara Čaato viak

krvina přechizí otce na syna
konCÍ teprve když jedna neb dru-

hé rodina Jeat úplné vyhubena
Pakli jeat některý Albánec ura-

zen krev nebyla při tom prolita

obapolný apor može býii také

vyrovnin zaplacením jiaté oihra

dy uraženému Z krvíny jaou

vyjmuty ženy dětí koěži Za-

bití ieny považuje ae ( nejhroz-něj- lí

provinění može hýli odfi-nén- o

pouze dvěma životy Pakli

viak žen byla zabita oeifaitnou
náhodou muaí vrah diti její

příbuzným náhradu tří míScŮ což

obniií ai 300 franka

Aikolí Život ženy jeat pro kaž-

dého Albánce poaritným vzdor

tomu muaí ženy vykonávali všech-

ny těžké price muži jaou oeob-mezený-

pány v domácnostech

Jedoou jich prací jeat boj ostatní

price náleží ženám
- Pakli nekleti žena ae ataoe ne-

hnou svému manželi tento
'Vdoklzsti její vinu nade vii

ostatní nemocní na síle byli po
ui stanice převezeb do všeobecné

za 1 měsíc úroky 3 33 hříženi ve spinek Bartošova za-

vřela veškeři okna pak rozpro5 bv ťeters a Urandtjea
t koníma lidí jak běhaly to aem

any nevyděl potom přilla atarí a

nemocnice pražské Tam v flocí

noci na pondělí Wolf zemřel
mrtvola jeho odvezena do palho
logického ústavu

3 33

Josof Kavan
II

pozemkový - -
CHI t pojliťnjící Jednatel

5J70yjiž 19 tillcc®
f rodárá lotr Itawl ( fMSrJi ttr%m

povídi nu tak vokúrko tak už po

jeťdomú takí neleť racbomejtlice
už lýtsjí 1 už se děli tma ale to Vraida a ubcvralda milmeů10000

1000 psacího papíru
5 květ Tomél Havel
dftv na úmrtí manžel-

ky br Jan &vjda
19 květ Pioneer Press

tisk roCní zprívy od
státního komisaře pro
pojištění

vím povým to vam byla podývani Stari historie t novými jmény

io května

DŮLEŽITÁ ZMĚNA
NOKTH-WESTER- N DRÁHA

Kanní Norfolk-Honeste- el

osobní vlak zrulen
oa NÁDRAŽÍ NA WEBSTER ul

a přijíždí a odifMÍ z

UNION NÁDRAŽÍ

VyjíJJí denně v 7:13 ráno a

plijíidí v 10:34 dop Cini
ózké spojení v Norfolku

NOVÝM DENNÍM VLAKEM

do Long pjne
míet ním letících

kromi neděle
Městské úřadovny (401-140- )

Parnam ulice

semkv rn4 s fsrnr t pobilfl Oinsbr ípfedstavenej bil taki jednou o Když milencům rodifové nedovo

svatojanski pouty v praže potom lovali milostný poměr uCinili roz
oarn vipravél jak tam ti rachomej

sumi s jiojisMtnl „imlM an n i h nfilnulírt)
Srsm pil mni h nJrilll-- TU skLS m
eshoUjrirvinlu alwtrsktt

Obraťte ae důvěrou o něho a

bude vám sprsvodlivě poal úženo

1000 Vtice z fláklho mostu pouttily ale

to nebylo nic Mi se Jako dělaly
9 Června Otto F fire- -

mer k uložení pod úr 100000

bodnutí revolverem Tento mi

lostný rominek uzríl v Mnichovi

ech a tragicky zakooCil dna 32

Června dopoledne ve Straloicfch
za Král Vinohrady- - Na polní

0OKMKMserOMKs0
730 Edward Donat

slmtnt

30 Cna Chaa F Dohm
Hlavní Lékař

30 Cna F A Krcb po
Itovní express a jiná

mžitki před oěima ale to vím

povým tady pouitely hned po

dvou najednou a Cim veji
tím jich byiv víc jí bii clej jako
tumpachovej nad takovejma věc

3 68

HostineczafizcDtma taki bich bil zapomél na toho

komedianta co chodyl po tom NOBTH--WESTEB- N DRÁHA

střela houni do koupacf vany

'Stoupila do oí namíhíflím jsouc
zemdlena tvrdft usnula O půl-

noci f assístent dr Lolir sly-

šel pád tělesa na dlažbu pod

okny Spěchal do druhého patra
do sílu spatřil okno otevřené 1

ošetřovatelku tvrdi spící ve váni
— už tulil ie ae stalo neštěstí
Na dlíždiném chodníku pod okny
kliniky prof Jaksche ležel Vavři-

nec Zika roztříštěnou lebkou
Neiťssmík probudil va velké

roreCe vstal z lože přistoupil k

oknu sálu ve druhém patře
toho spadl do oídvofí kde se

usmrtil Mrtvola jeho byla pře-

nesena oa kliniku po konstato-

vání amrti odvezena do patholo
Kického ústavučasol ráno odtbral
se do všeobecné nemocníce k vy-

šetření tohoto případu vrchní ko

missf Fahouo který na klíníce se

setkal ae zvláiiním zjevem! vlíchni

nemocní i ostatní oieiřovatelky a

plíiem ujímaly ae ošetřovatelky
Bartolové Proti nf bylo zave-

deno trestní vyšetřování pro pře-Cí- n

proti bezpeCoosti života dle

333 tr zík- - poněvadž vzdor

přísnému zákazu uioula v době

kdy měla bdíti nad nemocnými
Ale nemocní i ošetřovatelky ují-

maly ae smrtelně polekané Barto-

lové kteri se stala obitf neslý-

chaných poměrů na klinice

T 1'LiTTKMOLTII WEB

yftataá pivo sUls oa ěepu
NsJlepX vlna Jlkery a jmo4
doutníky sttia v tfoibé

Vtorni obiluha Chutné

p ttlf den 1 4

zkrácení čumí

zlfpíí-- obsl ulia
í listopadu

pennícblcajtsk zvláátní vlak vyjíždí
v 780 rno místo v 7iO0 ráno f teni

V celku vydánu 131 986(1

PRtiHLED:

Úhrnný příjem 1393324
Úhrnné vydínf 3 198 86

Zbýtí v pokladn % 734 38

STAV JMENÍi
Uloženou RamseyCo"

Mmn oa 3 roky 1000 00
Uloženo u města St

Paul oa 1 rox 1330000
V hotovostí 734 38
V kníhích a diplomech 530 00

Velkerý majetek % 14774 38

My zde nížepsaný účetní výbor

potvrzujem tímto že koihy aúCly

tajemníka a pokladníka shledali

jame v úplném pořádku

éba pHJÍŽdi 4e ( kleara
Deanl rit faul Mnula eipressnf vlak

vrJííUlí v 710 rén o místo rlM T teei
éeka aHJÍMÍ 4eNL I'aal-M- la

drátu panečku ten po něm iel

lepfií jako ji po dvou couloví

tulně to aou kunlty oa tom avěii

to mi ala mrzý že £lí ze severu tu
víc nebili voni jako tam měli pivo
což ji lakoví věci taki podporuji)
ale pivo mohly mít leckerou jinou
neděli ale takovrjdle ipái rscho

mejtlice to je než jednou do roka

to ji lepil podporuju atarí beztoho

povýdala ie tnislý že aem toho

piva vipyl asi celej soudek t
speorici to mají taki řídí dii
Člověk něco podoboího podporuje
tak pana redachtora Že vaa jako
elti jednou pozdravujem abí ate

oarn toho do tich novyn bodně

hezkfho napsal- -

Vokúrka
z bojt conty

Cía % Ovarland limited do Cblrsjre v

7 voěar mí spuel vezy poste Daleko

Dr C Itosowator
ČESKÝ LÉKAft

Ořidovo: "Bee BoUdlnr"

Ofsdoí kodlnjl OdSdoS I

OdlldoSf
T nsdlll IS do ISdopol

TeL t ířaderně Ítíí-T- ei f kyte IS17
BrIK-As- lo S4IT Jones alte

cesii ubíral se pírek milenců
kieří na odlehlém mísil usedli a

za chvílí potom nedaleko kráčející
stari žena slyiula několik výstřelů
Žena byla tak ulekina že za-

pomněla na vlastní cíl avé cesty
vřítila se doStralníc vyprivěla
že "v polích ae dva vraždí "
Obecní policista Josef Jahoda
odebral ta oa ozoattné místo v

polích nalezl tam opravdu dvě

mrtvoly Jména jejich za nedlouho

zjištěna z dopisů které měli tou
íslei u Sebe: 35letý zednický po
mocník Josef SlunfCko 2aletí
Barbora Nenadílova dcera rolní-

ka oba z Mnichovic Dívka byla
o iivot připravena třemi alfelami
z revolveru její milenec vypálil
ai dvi kulky do levé atraoy praott
Pfi prohlídce iatů nalezeny a y

zlaté dámské bodínky a

řetízkem zlaté níuloice stříbrný
náhrdelník ae srdícktm pak po-

tvrzeni o tom ta avé matce liar
boře Nenadílové do Mnichovic

poslala jo K dopis v němž

vzpomínala avého zesnutého otec
a těiia ae že ae ním shlédl oa
onom avěiě Milenec SluníCko
měl v kapae dopía v němž apo-le- i

ně milou liaruškou protít avé

přítele a zoímé za odpultioí ie
ae připravil o život uvedl v do-

pise ie tak uCínil proto poněvadž

ryeblsjt jede na sipad a Chicaga do
Omak

Kurtfc Wasturatomftžanalti

ICststi (fáta 1401-- 3 Farnai ti

t Hojně zásobený

UfaDzeDWoliÉi K MASNÍ Í8ÍH
'

5 P M Svačinu i
lstnl HustniHltil HtrofoABSTRAKTY

III Josef Nojopinský
1401 jižní 16 ulice

Vaíkn- - I mslnohrhrwl £ert„4m

--VTHOTOVrjJZ -
Bratři Nepodalové

1733 jižní 13 ul

Mf farai # a Jen tn notlopll msso w trhu
a rn sirw-'TS- s d'ik'Kis pMprv--

frotkf uttAhs4 sisítslf cfavsloou po- -'! l h'd loois N silrk
kaapndjíBkViH i7 pro rlutnl tré ótt
ttttt m nt—rMiUw lríl„ i

VlMtO

VZORNfi A HOJNĚ
ZÁSOBENÝ

grocerní obchod
Tě 1213 Jííní 3ul

fis )#ril li ul 71' (Wrtliília
to )ltil it Ihj#i mnt nf!
ollnstt lS tiwfonMv ijCf ¥ iH

m4mn i L! _ _ _ _Q "M Sodlor
I7th Bíd Faraaw rattenwa Blk

ttKiífm uMBifskfm avfibec vsím co do

zcela nové kteréž ae pro-díva-

po I53 k dostíof

jsou za $ 30 Hlaste ae a

MHUM!!
onoro lono prinaii-z-

i

ftlwlnárSf utjjednkjr motno uíltiltl I telafuDem
a tyto MíJn a rvi-hl- se vylisují

TKLtťUN 13Í9 $

VMy s trpsiolMluhf rnjm nlkda m4tí
S V detá HKATftl £I'tDALOVÉrv his tevo

Zeptejte a nR a toiioto liito Tel 1336

V

J
i


