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mezné zádí )jí proti dítftí bylo
ž toto bylo hezké ona pak zrza
vá píhovítá a folklivi — prcto te jy
nevinné dítko utttrťU přijít oa

oči matce své Vtlkttů oby ¥stři
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stvo mkn IíoIUví i (irandýta
nad Labem jest nad surovýo ty
ranstvím tím nanejvýl rozčíleno

Kronika uJálostí

Vraialný útok na Iraflhantku
py o níchž ani dítko aejnuznéj
jích rodičů aemívá potuchy Nej
křiklavou okolností bylo že vteDoe 3 dubna v o hodin večer

cky okery vycházely ze uranychystala s 4letá svobodni tra
' a 1 4 i S

Ooo obsahuj výživné látky lítté-h- o

jfčtneonéto aladu a žívotť a pří-th- it

importovaného těžkého tSm+St

Na!e artezká studni jest (to stop
hluboká Vaření se dje procesům
přesrě fctorzovým Píjt t v mhtí
Objftínjte si Udi pro domá:not

iiicantka Hozena Mauthnerova v

eiim prtnif iopU fá prosté U

oy—oe takové která sedl v pře

pychu a ani netká ani nepřede
ale od íedoé l Cfiěch hořích tvorů

Soukenické ulicí v Praze k uza

vlastní matky rienávidejfcí na

smrt svou dctruShu Z oekoneč
tiCUo řetězu Lídu£Číných útrap vy

jímáme toto Děvčátko bylo nuce
vřcDÍ obchodu k Jy ž přjScI do

která se Ulí z výsady a schcpooití
pracovali Oopis její dýíe lako-

vým duchem pravdy a upřímnosti
no spávat v kuchyni a to v posteli

krámu 1 7fctý pekařský uítfl Karel
Zouoek a žádal za tří kuta Po
chvíli si jc£t£ přál nčjaké poltovní znciistěoé páchnoucím hmyzem

Nikdy dostalo snídaní—hrneček Um a 11 aa odbalcje Oku tax Skromným

způsobem liIJechtiIou povahu
známky a v tom okamŽíkjco tra
fíkaotka tlitíia knihu se známka

''íedué UUti POVÍáá" ŽC StOíl Z3
studené kávy okoralým chlebem
ale nejčastěji muselo jít do fkoly
o hladu Když přisMo v poledne

mí vyflati vytáhl z kapiy úplně
přečtení Saddle Hiver N J- -

Dr Peter Pahrney Chicago ÍJÍs

Ctěný oant "Děkuji vín za valí
domů a matka nebyla dobře naU
dř:nadostalj místo oběda bití To

Něco co povzbudí vatí energií a

dodá vám nového Života za parného
dnejest sklenka čistého a lahodného

"V?

lise dělo skoro ob den K večeří laskavost Jsem chvála líohu

opětně zdráva Vděčím to vře "iidostalo nikdy sbčračku čisté po
vaiemu lloboku Nemohu ho

lévky často vsak nic O dětských
hrách nemělo chudčrka ani potu "Metzova" piva fSjMldosti vynachválit! Jsem opětně

to vykonati v týdnu test prádel
a Žehlení Zdá se to skoro zá

zračným NynějSÍ mé zdraví a

síla překvapuje ty kteří mne znalí

chy PříledSí ze ikoly muselo
usednout v kuchyni a pilně plést
anebo háčkovat Uěda pustílo lí

Jest uznáváno věcmi milovníky
dobrého piva za nejleplí v trhu

Pijte "METZOVO" k válí svému
zdraví

jedno "oko anebo přepočítalo li

set Tu je matka zmrskala přei ho
le tlustým řemenem až ubožátko

když jsem stonala- - Doufám že

budete Žití ještě mnoho let a vyrá-

bět! tak dobrý lék pro lidí Va&ezůstalo pod ranami ležeti Matka
velmi vděčná pí C Grolbová"nerníla pro n£ jiného slova než

nový kuchyflský nůž a velikou

prudkosti ho vrazí) Mautbnerové
směrem k irdci Kána byla vedena
velikou lilou ale Uhlím bylo

pro traíikantku že byla velíce te-

ple oblečena MÉla na sobě mimo

kotili jefitě tří kabátce Čímž ae

rána velice oslabila Nad to

je£tě Špička nože svezla na Žebře

takže utpěla krvavou ránu sern

dlouhou a dosti hlubokou ale ni

koliv nebezpečnou PoděScná

trafíkantka dala se hoed po útoku

do pronikavého křiku čehož tť
Zounek ulekl a odhodiv nůž ble-dí- l

uprchnout! dveřmi která ve-

dou oa chodbu Nežli se mu to

vfiak podařilo vběhlo do krá-s-

několik lidi a bývalý hostinský V

Studený chytil prchajícího zločin

ce za rameno a zadržel ho Pak
ho za pomoci Jana Dvořáka dovedl
aŽ do Eliščiny třídy kde ho pře-

dal policejnímu strážníkovi K

poraněoé traííkantce byl přivolán
lékař dr Suk který jl ránu ob-

vázal načež byla převezena
vozem záchranné Mo-

nice do všeobecné nemocnice

Zařízení toto ie vlak nestalo k

MCT7 DDAO DDCWmn nn vaří a íabmií JenDra Petra líoboko je lékemhnusnou nadávku 'neřáde' Jednou
ztratila Lídunka vlasovou stužku IliLIL UnVQt UIlLIflHU UUf výtorsé tlvopro matku hospodyní domácnost

zkrátka pro každého Dodává

zdraví sílu a blaženost Dodáván

Pro stůle lidem přímo Adresujte Dr

a za tuto nepatrnou Škodu byla
tak sbíta svou mateří že ní krev
tekla Jílíká sousedka vídávala
dívenku modlící se u postele pří
čemž ji matka ilehaia fumenem

Peter Fahrney 112 -- 114 So

íloync Ave Chicago llls

přsi ruce Plakat při tom nesmě-

la Jednou jí předložila matka

Tí kdož dovedou ocenítí výborný stolní nápoj'
oblíbí si zajisté na£e "GOLJ T01"' Jahvové pivo-Jes- t

lehké perlící se a řízné a jako jest zdravé jett í
Jako na novém svítí

Staré přísloví dí "Dejte koníroučí polévku a pohánfla ji při
chutné Vyrobeno jest z oejlepěího chmele vytraoétom bitím aby rychle jedla IJČv obroku a pude mu do skoku'
ho ječmene a čisté vody— v nim ani jediné přítačátko nemohouc polévku pro vel Není-l- í kúfi dobře krmen nemůže
dy jež by byla Škodlivá neb nezdravá Není to laciné

pivo v nižádném smysíu ale jest to jedno z nejlepych
a tí kteříž je jednou okusili stalí se řádnými naíírni

kou palčtvoit pozříti bylo znova
bito Malá mučednice musela li
dáti líbit i výbuchy zvůle svého
itsrllho bratra kletého Ladisla-
va který jsa matčiným "mazán

skákati Nemá síly S lidským
tělem jest podobně Nedostane-l- í

dost výživy jest mdlé a slabé Co

dodává orgánům výživu? Krev

Co tvoří dobrou krev a odstraňuje

zákazníky
Dodává se v bednách a sice v lahvích kvarto-

vých neb paíntových Objednejte sí u tvého oletjóz ní věcehny nečisté a opotřebo
vané látky? Severúr Krvečístítelí nika aneb telefonem —TeL Omaha 1542 So Omaha H

"Ctěný pane—Zkusjl jsem Vál

Krvečístitel a byl jsem jako na
mm EBETO CO ?atí a lalrijl mmt fti

SOUTJf OMAÍÍA UVALnovém světě Děkují Vám srdeč-

ně a přejí Vám mnoho zdaru v

každém ohlsdu los Wíoet

Mtlleo Wís"
Nejleplíí čas dáti krev svou do

Eiloy Brothers Co
VíiLKOOiíCHODNÍCI

pořádku jest na jaře Kio teď

krev svojí nevyčistí zkusí mnoho

útrap až nastanou horka Pak

nečistota vyrazí prudce na povrch
nastanou vyrážky vředy boule a

inisající rány Severův Krvečí Likéry adoutníky
Old Milítíiry Ityc Diamond H Hye

X Archer JJoHon

lliH Iiifjififfi Ht OMÁJIA

stitel léčí též křtíce zvětSené žlá-

zy a bledničku dodává síly k

práci a chuti k Životu Cena %i

K dostáoí v lékárnách a u firmy
VV V Severa Co Ctdar Kapída
Iowa

!

voli tomu Že by snad porměnl
bylo tak těžki že by byla potře
bovala ošetření v nemocnici Sleč-

na jest vÉak úplně samotná a ne-

má nikoho kdo by ji v jejím bytě
ošetřoval Zouoek byl odveden do

bezpečnostního oddělení kde i
doznal- - Že měl v úmyslu trafikant
ku zavraždit! a oloupíti K činu

smluvil li s pekařským pomocní'
kem Jaroslavem 1') tetkou 1 No

vého Knína 1 nímž ipával pod
mostem na Štvanicí S tímto 10 o

činu domluvil a ujednali si že vra

ždu provede ten který si vytáhne
los K tomu cíli táhli dví sirky a

Zounek vytáhl meníí iímž byl k

činu určen Pytelka dával pak dle

ujednání před krámem pozor ještě
jedním řeznickým pomocníkem

kterého vsak nechce ani jrden ani

druhý f rozřadili Ty lelka byl je-(t- ě

v nocí nalezen pod mostem

přel Štvanici vodoucímkdyž spal
a odveden do bezpečnostního od-

dělení kdež su rovněž doznal Po

třetím jich společníkovi se pátrá
tílulka zavinila untt dittt U

hostinského Ir Švejdy v Č 4 ve

Vltavské ulici na Smíchově za

městnaná služka Pavlína Vrbová

obdržela v lohotu 8 dubna o 7

hodino večer rozkaz aby vykoupa-

la ijmČJÍČol detrku hostinského
Anuu Služka nalila do vany vřelé

vody a nestarajíc m o dltč které

le po zemi batolilo počala si Že-

lízkem pálili vlasy Tím 10 stalo
že děcko se do vany zvrátilo a člo

tak vátná zraiční po celém

tile že zemřelo Mrtvolu děcka

prohlédl policejní lékař načež dal

ji dopravili do pathologického
ústavu k pitvě O případu tom by-

lo učiněno trestní omámení

Mali m'(iniit'A Ilraaiýsa nad

Labem Neuvěřitelné útrapy za

koulela od vlaiiol matky iileli
Lidmila V tktrulka itiuif yaují

majícího vynikajítl potUveul spa
lečeuské llcQ4nké i tlilé děvčát-k- o

bylo skuučnou luuíuliiiil v do

111 A svých rodičů kdel na mUtě

lásky 1 niluéh lacháioul byly
mu ňdílem ttlaU mJ4 úuky k

lesná irýatn ueoáiť jiné útra

kem ubližoval sestřičce jak jen
mohl Vic to d£Jo se za včdomí

LidunČína otce Tomuto se viak
konečnČ přece zželelo dcerutky
následkem čehož prohlásil že m

sí z domu burf žena anebo dcer
Ska Než výbuch jeho nevole mi-

nul a v domě zůstalo pří starém
Matka trýznila dít 6 dále 4oto
chřadlo až konečně na nátlak
sousedů jakož i služek které ne-

mohouce se oa nelidské toto jed-

nání dívsti prchal ze služby
dostala se záležitost k soudu K

zakročení tohoto odvedeno bylo
děvčátko z příbytku nelídsk ma-

tky a posláno na vychování do

kláStjera S necitelnou matkou3i
tetou UoŽcoou V za vedeno bylo k

obžalobě funkcionáře státního za

stupitelstva pana Marínera trestní
řízení pro přestupek 414 trest
zák Hlavní přelíčení o neslýcha-
ném případu konalo se 11 zdejfiího
okremniho soudu v síni adjunkta
z i pana O červinky za napjaté
pozornou! četně shromážděného
obecenstva Obžalovaná sice po-

pírala avLk podstata žaloby pro-

kázána byla Četnými svědky kteří
Živými barvami vylíčili utrpení at
bohého děvčátka Na základě to-

ho uznána byla IJožena V vinnou
dle obžaloby a na ponejprv udě
k--o jí píUná důtka

VotH rul Tento výstřižek z

"Niř Listů" zaslal nim bedlivý

jeden čtenář "Pokroku' a připojil
k němu následovní vysvětlení:

přiloženého seznáte jaké stí

ruvotti mohou ae dopustili lidé

"v)lllho druhu" Jtďiá w sde o

pí Vilruvé manželce Dra Vitra
ve Staré Holeslavi kteráž za ivo
bodná innM jána byla v Prase

jako stolená v hospodě a nyněj
lihu mule svého na studiích j(J-k-

a pc uč a j podporovala načež
si 1 tutQ a vděčnou! vial dejlí
noviny uccMcjt prciradit jméno
lra Vina Meul také fde uvs
drnej vlo jak nebohé dítě bylo
týráno Musoloť tu př klečet tél
na hrachu a pud nohy jí dali UXké

Pfcánáškí Dra ] y lůnn
Známý svobodomyslný řečník

Dr Pr líka z Chicaga přijede
koncem tohoto měsíce do Nebratky
a zdrží so v naSem státě do 15

května
'
Dosud určeny jsou před-

nášky na následujících mktechi
V Omaze Neb v pátek 28

dubna večer

V South Omaze v sobotu 29
dubna večer

V Crete Neb v neděli jodub-n- a

dpol
V llumboldt Neb v pondělí

6 května večer

Cuba Florida
New Orleans

Turistické lístky nyní v prodeji do resortů jižních a jihový-

chodních fa značně snížené ceny Liberální zastávky dovoleny

Illinois Central dráha
a

se svými vkusně vypravenými vlaky nabízí zvláSlní výhody
k dostání se na slunoý Jih

O podrobnou! a výiik iibutrované knížečky podávající

podror nou ínlormací o Cub£ Ploridl a Ne Orltansu dopíSt

ABSTRAKTY

vriioTovun -

S M SiiriJor
fífrii t !' (fr AffMil

lllbiuUOMral It ll„

Oiniiiifi rv-- iUtk h4 1'arnaw ťaltik llk

Xl'UJta st on U ItikotulUiu Tsl m I


