
hevratdou tu přinesla nádobu se

srdcem Huddlet íirldavým praví
la: 'Taklj ikutfcnřt se ubijete tuZ přítomné doby jnroRz

BLUE RIBBON
mi neopomcRte poslali své srdce

'in jako upomínku"i
Henri Durante drlcl své slovo a

lidská ďábli mtla jil dvě srdce irAMitiw ipmin
svých obětí a těšila se t nichSeftor Mendoza sotva se dočkáĎáblice
Tak nešťastná náhoda přivedlatotavení své dem s tělké nemoci

do domu Mcndnzova americkéhoV historii nalézáme ntkolik Sen a když se to stalo tu vynutil na n

inŽinýra Jacka Kowlanda zamčstjel le svojí neobyčejnou krásou dotvrzeni slov komorné Inez se

naného na zavodfiovacích pracíchpo ovály také neobyčejnou u len vyzpovídala svému otci hec veŠke

Ono obsahuje výlivné látky kteréž
mohou býti přizpůsobeny I ncjclionlo-M- i

věj Šímu žaludku Ono udriuju vás

zdravými a dodává jídlu vnady Lékaři
Je odporučují ježto jest čisté Dobře
ulolíte pentze budete li míti bednu
doma Jeukrutnost Nejpoilednf jšlmi u rého pocitu lítosti Té patrně v západní končině v Chihuahua

Když tohoto dohnala svým pokrutoicemi z historických dob kamenné ukrutné srdce její ne

zntlo Seňor Mendoza jako hor směchem k sebevraždě tu přineslbyly římská císafovna Theodora
a dcera pápeře Alexandra VI jí srdce jeho příruČÍ Kowlandův

Lukrecia Borgia a k nimž řadiči
livý katolík zkrušen touto ďábel
kostí svého dítěte odebral se I

biskupovi na poradu jakým způso

jsa o to požádán tímto v před
smrtoím listěse může vBím právem seňora Inez TORZ

51 Der

DREWING
©MAMA

CO
13 re wc rČtvrtou oběti Inezinou stal seMendoza y Aguillo Ipanélskome- - bem by měla býti potrestána a bi

mladý bohatý plautážník Manuelxicki kráska z Chihuahua dcera skup nad mladistvou ukrutnicí vy
nesl ortel Lopez Týž nespáchal sice sebenejbohatSího kávového plantážníka

V Chihuahua daleko v tichých Něco co povzbudí vaši energii a
vraždu ale snaže se na krásnou

ukrutnou koketu zapomenouti hle
v celém Mexiku a jediná dědička
svého otce jehož jmční páčeno osamělých horách stojí starý klá

Šter kolem něhož se rozpíná vy
dodá vám nového Života za parného
dnejest sklenka Čistého a lahodného

dal v lihovinách lék proti bolujest na I7000000 Ukrutnost
již mladé sotva dětským Šatům srdce mu užírajícímu a jednoho dnesoká kamenná zeď Klášter ten
odrostlé to dévče dalo na jevojest vystaven byl v dobách kdy Indi spadnut s koně a poranil se tak

těžce že ve Čtyřiadvaceti hodinách

zemřel
takového druhu že vlastní otec áni bylí v Mexiku ještě pány "Metzova" piva

Jest uznáváno všemi milovníky
proto se podobá nějaké tvrziúrazy naa tím vypovcaei 11 ze

Ve zhotovené poslední své vůliSem do tohoto ponurého staréhového domova a nechal ji zavřití
do kláštera kde jest tak přísné odkázal srdce své Inezi a dědici dobrého piva za nejlepŠÍ v trhukláštera byla Inez otcem svým

Pijte "METZOVO" k vůli svémujeho příšerný ten odkaz jí dorustřežena jako v&zefika dopravena aby zde odpykala hfí
zdravíčiliCísařovna Theodora nechala své cny ukrutnou koketnosti svou

Kdo ví mnoho li ještě obětí byspáchané V tomto vězení musí
Telefon HOsi byla ukrutnost této ďáblice vy

milovníky vraždit Lukrecia linr
gia je otravovala vlastni rukou i
seBora Inez svou koketerií a zlo

dle ortelu biskupova setrvati po
žádala kdyby otec její náhodou

nepřišel na příšerné její tajemství METZ BROS BREWING CO
Čtyři roky a jeden měsíc v každém
z těchto čtyřech roků musí strávili
v temné cele v úplném osamocení

vaří a lahvují jen
výborné fIvoT

myslnostl doháněla své nápadníky
k sebevraždě a ač čítá sotva
sedmnácte roka již má čtyři obČti Každého týdne v tomto měsíci Hnel po bolesti

Krátce a dobře vyjádřila onehdy
na svědomí musí po čtyři noci konati pokání

Pro stůlV hrubém šedém rouchu s těž náhled svůj paní Marie FejČková
A tyto ubohé nešťastné oběti

její koketní ukrutnosti nejen Že k

volí ní ukončily své životy ale
kým dřevěným křížem zavěšeným z Breckville O Píše nám takto:

'Severovy prášky proti bolestemna silné snore musí Inez od půl-

noci do rána stráviti ležíc na stu
hlavy a neuralgii účinkují velmi

dobře Vezmu li je mám hneddené kamenné dlažbě s rozepjatý-m- a

rukama a obličejem k zemi
po bolesti Jsem s nimi docela

spokojena a jak je vypotřebujiobráceným Na to vysílena a

zimou zmořena musí s těžkým
dřevěným křížem svým zase na

objednám si hned jiné" Bolení

hlavy může ovšem povstali z těch
zpět do temné cely nejrůznčjších příčin a hlavní věc

Ti kdož dovedou oceniti výborný stolní nápoj
oblíbí si zajisté naše "GOLD TOP" lahvové pivo
Jest lehké perlící se a fízoé a jako jest zdravé jest i

chutné Vyrobeno jest z nejlepšího chmele vybrané-
ho ječmene a čisté vody—neníť v něm ani jediné přísa-

dy jež by byla škodlivá neb nezdravá Není to laciné

pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno z nejlepších
a ti kteříž je jednou okusili stali se řádnými našimi

zákazníky
Dodává se v bednách a sice v lahvích kvarto-

vých neb paintových Objednejte si u svého obchjd
nika aneb telefonem —Tel Omaha 1542 So Omaha 8

JETTER BREWING C0„ faří a laUTDjí f ttoní piTO

Ostatních pak jedenáct měsíců est vždycky odstraniti napřed
jeptišky ji vyučují vyšívání šití

příčinu pakli jí známe ale po
hudbě a ošetřování nemocných na čem nemocný nejvíce touží jest

úleva Severovy prášky úlevu mulžádost jejího otce lne snáší

přiřčený jí trest tiše a bez nářku a

snad ukrutná povaha její se za
zjednají nejen při hlavy bolení ale 1

při neuralgii Mějte je po ruce

Ceoa 25c poštou 27c K dodobu čtyřletého jejího trestu

stání v lékárnách a u W F Seve
1 sSOUTH OMAHA NKHIrre--2 byla rozmařilým dítětem ra Co Cedar Rapids Iowa

bohatství Od nejútlejšího mládí

byla v celé domácnosti tyranem

požádaly také své dflvžrnó přáte
le aby po jich smrti byla srdce z

těl jich vyOata a poslána na pa-

mátku seňoře Ioeze Mendoze y

Aguillo
A ta hrozné ty památky po mu-

žích již hledali smrť nemohouce
snéstí beznadějnost své lásky při-jíma- la

se smíchem a srdce ta ne

chala vkládati do skleněných ná-

dob naplněných alkoholem jež
chovala ve zvláštní ozdobené skří-

ni již si nechala k tomu účelu
zhotovit! a do svého budoiru po-

stavili SkříQ ta na pohled byla
trojdílným zrcadlem a teprve
stisknutím tajného pera objevila
se příhrada v níž nádoby se brdci

nešťastných zoufalých obětí stály
Na této skříní dnem í nocí ne

chala ukrutnice hořeti čtyry malé
'voskové svíčky

Její otec neměl ovšem ani tule
ní o tom jakou lidskou ďáblicí je

jediná jeho dcera Jednoho dne
onemocněla však tato tak těžce že

lékaři počali pochybovat! o jeji
uzdravení Dobrý její otec který
jí měl nesmírně rád trávit téměř
celé dny a noci u jejího lože v bu-doir- u

a tu kdysi náhodou nalezl

nádoby se srdci obětí koketnosti
svéhc jedináčka
Seňor Mendoza y Aguillo byl

tímto hrozným objevem tak dojat
a rozrušen že se o něj pokoušely
mdloby Když se poněkud vzpa

ehož každému přání otec matka Hoéií nástrojeovšem veškeré služebnictvo vy

hovovalo To povahu její od Zandám zdarma mole
krásní iJluatrované cennarození zlomyslnou ještě zhorši- -

niky hudebních niíntro
a tak vzrůstala aniž by srdce 0 ři ranná plana orjra

nr foukací nalrjtejí poznalo lásky slitování a přá

Riloy Brothers Co
'

VELKOOBCHODNÍCI

Likéry adoutníky
Old Mllitary Kye — Diamond 11 Kyc

X II Archer Hourbon

1118 Faninin Nt OMAlXJdL

liounle praré čenké harmoniky koncer-tiny- aj

Nejnlžfií ceny
telství Ona měla radost z utrpení
mých VyIaTatelf:eUfcntJUleDnin pro napejy

"Whradní tmlnatel V F Červený aPrvní obětí její koketní ukrut
Synové ívřtoznfímých hudebních ná-

strojů DAtebntdnosti stal se jistý anglický horni-

cký inžínýr John iluddlesfield

který byl vyslán londýnským syn

TOTJIM VITÁK
tmi m Wlib Are„ Chicago lil

dikátem do Cbihuahuy aby tam

projednal koupí stříbrných dolů
tassaaanžinýr meškal jako host 11 seňora

ABSTRAKTY'fendozy y Aguillo a šíleně ne

zamiloval do jeho krásné dcery
Ona ho povzbuzovala utvrzovala Nízké ceny na

Jih a jihozápad
jeho nadějích a jednoho dne —vnioTovrjJa -

i Vi a š i a á a

Hock Island dráha nabízí nsaledorní levní ceny za okružní
centu z Council IJlufTu Omabjr 21 února a 7 a 21 března!S M Sadlor

$1885
AmaiJllo IUJbsrt DaHsí FortWorth Waco
líouaton Oalrcaton Auntln - Han Antonio
Jieatimoot Corptia Chriti a mnoho Jiných
mÍHt v TexaNij

17th and Farnam ťattemon lilk

New Llborla Crowley JennlnflLake Charle
Alcxantlrla a mnohých Jiných mltt v S 18 85

Zeptejte nafi u tohoto Halu Tel 1816

Dawaon Tumumcari Kanta Iloaa Toraance
Alamaurordo KoaweM CarUb&d a Jiných m(t
v New Mexiko

El Pao Texaa % Deming New Mexlr

182385

1S3035

matoval tu hrozbami a odměnou

zárovell přinutil kdmoťnou Inezi-n- u

aby mu sdělila tajemství těch-

to čtyř lidských srdcí a tak se do-

zvěděl jich historií
Inez neodolatelnou koketerií

vouzapředla každou svou oběť do
sítí lásky a každé dávala naději a

slibovala věčnou lásku a ruku
svou a když mladí mužové ti při
vedeni byli ukrutnou koketou na
vrchol svých tužeb tu se jim vy-

smála a prohlásila Že sí z nich

tropila jen šašky a že vůbec k žád-

nému z nich necítila ani té nej-men-

náklonnosti Leč ani na

tom nepřestala a pohádala zkla-

mané nápadníky k sebevraždě a

vyzývala je aby jí na dokaž své

lásky poslali svá srdce na pa-

mátku po ukončení svých života
Seňor Mendoza y Aguillo

hrůzou sotva věřil co mu

bylo odhaleno komornou leč dů-

kazy ukrutnosti jeho dcery naléza-

ly se v alkoholu a proto o výpově-
di komorné nemohl míti ani nej
menší pochybnosti

uayz v sněném zacnvatti íasky ji
na kolenou prosil aby se stala

jeho ženou tu se mu vysmála a

snížila ho činíc si úsměšky z jeho
velkých rukou a nohou

John Iluddlesfield s pekelným
žárem v srdcí to nemohl snéstí
"Nežli Žít bez vás'' pravil ke

koketě "raději zemřu!"
"Učiňte to a pošlete mi své

srdce na památku aspoň pak budu
vědět že jste se skutečně zabil

pro mne" povzbuzovala ho Inez
a za čtyř! dny oa to přinesl cizl

peon na Mendozovu plantáži bed
ničku pro seňoru Inez jíž měla
otevřití pouze 00a sama Když ji
tato otevřela nalezla v ní nádobu
se srdcem Huddlesfieldovým
"Tak přece jen držel své slo

vo' zasmála se ukrutnice skrý-

vajíc srdce prvního svého nápad
nika

Druhou její obětí byl Francouz
Henri Durante řidřtel vývoznébo
obchodu s kávou Když tohoto
dohnalo ke stejnému stupni bez-

nadějné zoufalství a on hrozil se- -

Jakub Svačinu
vlattnf'

ELEGANTNÍ a hojné
ZÁSOBENÝ

V tyto dny budo v platnoatl pra? Idtlní cena pro hlť(Jatle
domoví Jednoho Jízdního více 1200 do rSuch míní r Olcliho
mh % Indiámklm území budo 11 nienSl 19 85 Jinak tlíJW
bud IM&no ra restu tam a zpít

Též velmi leTnó teny Jednoho Jízdného do vSeoh míat ns
Itock Iland a Friaro drahách v Arkaniap ÍCaniai Okluboma
Indián Tcrritory NewMexico Texat a Colorado Katky t pro-
deji 21 února a 21 březnakroceni! obchod

vě KOJ Již Collce
Dalíí podrobnoiti idčli rám dátnfi neb pfgemné°

F F Ruthorford D P A
1823 Farnam St Omaha Neb

flplnf
zWi

V obchodí tomto ualefneW
h£rlihn chniti rrocerntho
řerutré a pri jakoatl Mira dobrá

doo n 8aí!lB7Jt re iTjk o nekoukat!
na níjaaý tep pHTaaek NarltineJeJ
jdnuapodrabpUJiet iaa

Á


