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projektil Nicméně podařilo se ji
zachovati při životě tak Že kuškoly posýlají Drně

přelíčení které se v Novém JičíněTakové "urové násilnosti pášou V staroslavné Čáslavi odbýván
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V I3rnč při zápisu do obecných
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surovou a Žádné zbraně neštítící
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úchvatně působila tato včti: Prá Americe zámořská depeše že Draby učinil tomu přítrž ten však

spravedlivá ty stížnosti odbyl vě zde v Čáslavi tím více při Salaba uprchul z Prahy do Ameri

pomínat! musíme sobě našs zá ky zanechav 2a sebou více nežli
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me cíle jeho sledovati jakož 1 světlí důvody náhlého odjezdu

ziíepou aneb Jatemím ledvino ►
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Trpíte revmatismem
jdouce za velikými myšlenkami dra Salaby do Ameriky Dr
našich zakladatelů pracovati mu- - Salaba ujišťuje se stal se obětí
síne k tomu aby každý Čech na jednak své dobrosrdečnosti vůči

posl Sehnalem t Babic a Dr J

Seidlem a na důrazné naléhání
těchtu dvou také Zierotin pokrčil

pouze rameny a pravil konečně:
"že se do zápisu pléstí nemůže "

Tak jedná panovníkův zástupce
vůči převážné většině moravského

obyvatelstva
Již v předešlém čísle jsme se

zmínili o čechožroutství Ilard-mutho- vy

tužkárny v Č Dudějovi
cích a v dneáním přehledu uvádí-

me tento doklad jak nejen firma
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MiUMHÍi HEIL UKUJI v Routh Omaha Neb a doatano so v4rn úlevy
Zároveň možno každému vzíti h! XOl koupele parní 7a llOO aneb řest za 5 £

Bin-- vanové Jednu ra 85c v bízních pil pramenu tom zařízených lÁmh
nhK-zaJ- Í te pod dozorem odborníka p O II UMMEL a 202 Ho 21st Street
Koutb Omaha Neb Pro Informace ohledne Ie7:ívý:h vliiHtnosti vody neb
Mzul obriiřte ie na řiditele pana Ilummia neb Dra Aberlyho Houth Omaha

Lázně otevřeny Jsou do 11 hodin večer ►

pánem samostatným ve své domo- - spárů lichvářů kteří přivodili jeho
vině I finanční zkázu Salaba už ve

Na 'ipatí pomníku Žižkova po studentských létech pomáhal nad
ožili Sokolové věnec z národních své síly Nevlastní jeho otec p
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ku na harmonikách aneb kdož chcete koupit!
harmoniku a knížky učební v českém něme-
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přišla do tofárny žádat o práci sice jen proto aby ee vysvětlilo
kam Salaba peníze dával že jich

Přibyslavi II A Šehánek
Kutné Hory III Jan Kruliš
Čáslavi

pro svou iBletou dceru Marie Ko
Vářová Obrátila se na dílovedou užíval pro své přátele jimž po
iho Dáfiů Čecha a mezi oběma JOHN PLUHÁČEK 1410 So lStli St Omalni Nebmáhal z povážlivé finanční situace

a to z peněz svého nevlastníhorozoředl se tento rozhovor: "Ko
lik máte dětí?" "Šest" "Do které
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by o tom vydati svědectví Dr

Dewey&StoiioFuníiturcCo27letý August Gruner Jako sluha kalaba půjčoval a splacení se ne- -
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0ba45{ y celkem as
vinnycn siov a žertů vyvinul se

„)000 itnriJt a z toho sotva tisl-me- zi
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v I
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Není vám
známo

že mámo na Nkládč vel-

mi velké zásoby všeho

druhu nábytku a žo jej

prodáváme za NKINIŽ-S- í
ceny?

Gruoerova Domlouvala muži či-

nila mu výčitky ale marně Ko-

nečně propuštěna Ilromátkova ze

služeb závodu Měl tím býti ko

že se dr Salaba doatal do rukou

lichvářů kteří jej dřeli bez nože

ZvláStě naléhající věřitelé byli

upokojeni tím že jim pohledávky

byly vtěleny na dům manželů Sa- -

Školy je posíláte?" "Do matíčné"
"Tak jděte domů a až je dáte za-

psat do německé školy přijďte se

hlásit o práci" Podlost tohoto

počínání jest sama sebou zjevná
Kdo platí mzdu anebo ji nabízí za

něco ještě jiného než ža práci
aneb žádá k ní ještě nějaký přída-

vek z lidských práv svého zaroěsť
nance jest na mravností své

zchátralým
Vládou konečně svolán byl če-

ský sněm oa den 6 října Toto

pozdní svolání je výmluvným do-

kladem k tomu že vláda asi ne-

klade velkých nadějí v jeho
děl-nos- t

jinak by ho tak pozdě ne

svolávala Dr Koerber president
ministerstva hodlá nesvědomitě

vykořistit letošní zemědělskou a

hospodářskou kalamitu politicky i
jeho novinářští nádhončí slibují
£e vláda Čechům pomůže v hrozné

nynější tísni pakli česká delegace
zanechá své — obstrukce To jest
to co bolí p Koerbra ale chce-l- i

tu ránu jakou mu obstrukce če-

ských poslanců zasazuje zhojit!
ať splní prostě mírné a spravedli-

vé požadavky českého lidu a bude

"mít po obstrukci

Lidčeský ve veřejných schůzích

nec učiněn řečem lidí po případě
přetržen hříšný poměr Než

Gruner scházíval ses Ilromátko-vo- u

jako dříve Manželka Grune
rova opustila dne 25 července t

obydlí svého manžeta a odstě Dubové houpáky

libových na Letné Vtělení dluhů
stalo se nejen na polovici dra

Salaby ale ) oa polovicí jeho

manželky která o tom neměla ani

zdání Pro nesprávné placení

kapitálů směnečných pozbýval dr
Salaba úvěru ale zprostředkova-
telé dovedli pomoci Opatřovali
mu skvosty různé zbraně piana

hovala se ke své matce Milenci SkříB na knihy dubová neb mahoganově polírovaná 750
mohli hříšné lásky užívali volně

výše

výše

výše

výše
výše

Dubové stoly do jídelny 5 75

225
1700
1300
1100

a výše
a výše

Železné postele (dobré)
Skříně na nádobí

Kredence dubové

Prádelníky dubové

a vůbec vše jiné do oboru našeho

dající za stejně přiměřené ceny

Stalo se však jinak Ilromátkova

jiné místo nalézt! nemohla Do-

spívala k poznání že její láska ke
Grunerovi jest přece jen bezvý-

slednou dokud Žije jeho manžel
ka Rovněž Gruner sdílel toto
stanovisko Domlouvali se co

Činiti a jak bude dále až konečně

spa--

semena a pod Dr Salaba vždy

vystavil směnku ale zboží ani

neviděl neboť zprostředkovatelé
zboží buď pod cenou prodali aneb

zastavili a lístky zástavní opět


