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UiuytuW HoMu Vrah)

VíkýsklttiJ krámi ])rAiu a uniím Kupit
si pormfk v Oniuxu (Jo uíHíhlt zupluť

yim vUm ttfit etu

Lumír Rye
Vmi IMA nauiDÍMiiá 10 rob A stará

i plná kvarty $350
:i iriillony v soudku neb v láhvích {)5Q

" " " "41 1550
Veškeré dopravní výlohy až k Vám

platíme samiillkíi'

[5 ZDARMA íolflkoViky!!

JLlCn UALLUn uourcuo viuavyjma ytvu m mhu

Umk k Klein

chudého fcra) 1'odavsks ulsdá

a statná žna Ml Oba se po na

II přivykli vili poli)t tké ta
Vydávali každého jara tl) svíd

střádající groí ke groti aby tbU
mohli doma kominh Jídíli vint
ní domácuoKt stodol lnnú jro
vyvábílo oba do Vidné Nttosíli
chudáci Že to bude jejich posltdůí
cesta "do svita" Společní na

jedné stavbA pracovali Oo zed

nik stál celý téměř den na leíení

ona oháněla se áon při písku
vápnA a maltfi V li UtuUém tom

zarriAstnání bylo občma dobře

Vídali ao v krátkých hodinách po

ledního odpočinku pohovořili si

0 svém osudu své lásce před
ostatním lhostejným svčlem pečli-

vé utajované o svých nadčjlch a

budoucím svém rodinném blahu

Letos rntly tyto jjich hovory I

zviáttní význam Mladá statná

předvídala dobu již nedá

lekého svého mateřství tak pojily
se k zábavč a snům o budoucností
1 probouzející se první starosti ro-

dinné V dobč práce zalétal zrsk

mladého zedníka nejednou doiQ k

té jež mčla se 1 tátí mu družkou

pro celý život k níž potala jej

nyní nerozlučná páska rodinné

lásky a věrnosti Spokojené si

dýmčil nahoře při práci slyKe ji

dole pod 'lešením prozpčvovati
cudnou ukolébavku t rodných lu

ha Jn tak nčkdy jej coii zne

pokojovalo všiml si asi dvakráte

že pol'r na stavbA zamčstnaný s

milenkou jeho nijak davčrně si

počíná že ji béře za bradu — —

Vzkypěla v ním krev vytkl jí to

ona jej vSak odbyla přímým svým

způsobem že jest blázen a políř

prostý necuda jehož prý ona

nenávidí — ale tčŽko říci polírovi

pánovi na stavbA co ai o nčm

myslí Zedník věřil a nevířil

Upokojil ae vlak pteco a snil oé
sny o budoucím svém ItAstí dále

Až do osudného onoho dne

Stál toho dne zase na svém lešiuí
klada cihlu k cihle a naslouchal

zpAvu avé milenky pracující dole

pod ležením ťojednou vyruíil

jej zviáttní pocit blížícího ae nefité-st- í

pocit jako zlá předtucha — —

JcítA před chvilkou slylel milenku
svou dole zpívali nyní jest dole

ticho — — Naklonil se a lešení a

přidušený výkřik vydral se mu z

hrdla krev se mu hnala valem do

hlavy Vidčl dole avou milenku

semknutou pevnou náručí políro-vo- u

Oba si navzájem cosi leptali
do ucha Uchopil t&žkou nádobu

maltou Cobi zlého strašlivého

jej uchvátilo — vykřikl zuřivostí a

zoufalstvím a vrhl se i a nádobou

střemhlav a lešení dolů — -

Jediní řcilí olu liodnícl llliovlnaml ve H Ht

Mli J 1232 So lllth 8tOmuliaNob

Kdykoliv potfcbiijete kořir k po

lilm aneb k vyJÍMco objednejte s

Jej v noJvítM pftjřovnč koní a povozQ

Palaco Stablos
C lí CKKIUHTOS maJM

roh 17 a Davcnport lil

KuHry Jaou vyliHvány prot
možno v nich podnlknouti 1 dolil v)
lot Povozy mo7no sl objodnatl td

tulofonleky TEL 807 S9

la a udefiv ho jnM nčkolikrste
rukou do hlavy a obličej tak že

tento krvácel prohledal mu odév

vytáhl tobolku v níž víik koiunu
nenalezl oebo Kofiťál ze střechu

byl jí V Šatu ukryl Košťál vzpa-

matovav se volal o pomoc) % ne

dalekého stavení příspí&íli domkář

Kadrla a chasník mlynářský jao
Tichý ktetí Umberka a Košťála

odtrhli a odvedli násilníka na

obecní ťiřad do Sán odkudž byl
ku krajskému soudu v Hoře Kutné

do vazby dodán

VtiUry a kráiUi v ohmu pfthui
V noci ze dne 9 na 10

dubna postiženo bylo nÉkolik obcí
v okresu přeloučském krutým ne

itéttím vyhořeloť zejména v Ke-čanec- h

14 domovních Čísel a sto

doia v St tri ín 6 5 Čísel popisných
Dále vznikl požár i v obcích Sopr
či a ve Chvaleticích kdež po jed-

nom Čísle domovním ztrávil Žel
že vřtíína pohořelých náleží k

nejcliudfií třída lidu Xa tmavé

noci akýtal 00 diváku zdáli pohled
příkrný podobný ohflňm 1 noci

Filipo Jakubské 1'ffčioa vtech

požáro není známa — Téže noci

vpllžil so neznámý ztodčj do óřa

dovny c k dvorního hřebčince v

Kladrubech a v domnční žo vte

již v zámku usnulo otevřel želez-

nou pokladou v kanceláři se nalé

zajíci z níž vfittí obnos peníz
odcizil liyv vyruBcn přispčehavsí
příbuznou c k dvor kontrolora
s Wittend uchopil ji za krk a jal
se ji Ikrtui pokřiku jejího viak ae

zalekl odhodil ji ku zdi a rychle
zmizel Výie obnosu uloupeného
není dosud známa i'o zlodčji o

četnictvo úsilovné pátráni
Tradit Uilívoiti tnoravskýih

milenců na ttavbt vt VUnt Vldeřl-ak- é

listy přinesly nedávno zprávu
o ncltčstí které so událo na stav
bA v kterémsi vldcflském předmé
stí a vyžádalo sobA tří lidských
ob&tí Neitéstl na stavbách ne-

jsou bohužel lak' vzácná Stávají
so občas při nejvAlfií opatrnosti
Vyskytuji 10 ofikdy tak nepředvl-dan- é

a neutčšenA jako nestAstí v

dolech 1'atří již osudu knižného
zaměstnání řemesla zápolícího a

neurvalou drsnou hmotou 1'roto

nevyvolala zpráva ona zvláitoího
vzru&cní leda soucitu Čtoucích a

nebožáky jimž malé nedopatření
jak ae podobalo stalo se osud-

ným DČj byl — dle avČdkfl —

tentoi Mladý zedník pracující
na ležení třetího patra naklonil se

přilil nesa v ruce tfižkou nádobu
a maltou pozbyl při tom rovnová-hysns-

závratí a spadl tlřemhlav
dolft I a tČŽkou nádobou — na ne-fitčs- tí

přímo na dvA osoby podle
leuím dole stojící políra a poda
vačku Tito dva byli padajícím
zedníkem i nádobou k zemi sraže-

ni a tčžce smrteloA zrančni Ne

žlAití vyžádalo si tři ohčtl Toť
va skutečnosti celý dřj jehož
vlastní příčinu vytušit! bylo ovlem

nesnadno Vždyť to byl pil
čina lak tuze vzdálená obvyklým
náhodám nehodám a nedopatře-
ním které ne&t&sti na stavbách 1

pravidla íaviftuji Oviem kdo by
lekl le domnělé nelliitl by Iv

vlastnA — tragedií Žárlivoiti

é'VBTl"lV"aiTTMY isjkwMMAfj A

Kronik! události

Stktvralda na Iratl Ve lředu

dne 12 dubne po 9 lioJíoě noční

nalexeoa byla na trali u spojová
čího mottu vyšehradského na kuiy
roztrhaná mrtvola dívky ani aulo

té která hezpochyhy vrhla se v

sebevražedném úmyslu na kolfJ
vlaku byla přejeta Jilava za

vlaný byla zachycena parostrojem
a vlečen přes Železniční most až

na mrař4 smíchovskou Kusy

mrtvoly byly Nehrály a odvěšeny
do psthologlckéMio ústavu

Mlita na onen ivřl~ta mfile

i'o6tovnl řřízenec 6 4
1 c t ý K Kali

voda zamCtftuauý 11 pořtovnlho
úřadu na Král Vinohradech do-

pnuti! ao na atará kolena roznýcb

podvodA padtlal po&tovnl pou-

kázky tím apoiobil eráru Ikodu

v řántco 3388 kor 43 li Ve stře

dne ia dubna nabyl Kalivoda ji

stoty že nesprávná manipulace

jeho budou prozrazeny a proto po-j-
al

myfileoky na sebevraždu Aby
li dodal odvahy vypil níkolik
sklenic piva a odebral ii revol-

verem v kapso ne veřejný zácho-

dek na Tylovo" námČMtl Tam ku

avčmu Stfcstl nebo ncMsti uinui a

procitl v rukou sprsvedlnostl toho
to-m- ísto onoho svřta To výsle-

chu byl odvoden k trestnímu sou-d-

do vazby

Maníci luiovtc Z Olomouce au

ídfilujei Manželka 31 trlóho dÉloí-k- a

A 1'eotky v 1'ferovfi nemalá za

ivého Icatílctóho manželství nikdyt
na rnžlch uitláno Msnžclstvf při-

neslo jí v Údfil jen muka Kdyko
li 1'aotka přisel doma vt itivu
podnapilém týral manželku svou
Leze vlf příčiny nrjurovéllm
ipoaobeni Tloukl ji zejména přen

hlavu lak in od spousty tn iž

ohluchla Zejména v poslední do-

bě dosáhlo týrání surovcovo vr

chcle O a manželku svou trýznil
a vyhrožoval jí že ji musí zprovo-di- t

so avita Surovec neustal ve

svém Udiní ani tehdy když Čtyř-

leté jejich dftvtálko ÚŽce onemoc-d4I-

Na úpfinlivo4 prosby své

manželky aby přece mfcl cit ale-sp- ofi

a dflfitcm tčice nemocným
odsekl turovou "Ať to zdechne I

1 teboul1' a tloukl ženu svou dále

načež zotvíral vfiechna okna i dvé-

ře aby lll8 tfižce nemocné bylo v

provanu 1'roto vzala matka dltft

do náručí a jak íastfiji již dřív©

byla učinila utekla k sousedce

Když vlak pozdfji v domnfcnf že

manžel již spí vrátila se domfl

t vyskočit surovec a IftŽka a počal
tlouci manželku na novo Tu ona

koneční ač dosud trpělivé máta-

la jeho surovost oďdala sekdyž
jí byl pohrozil aby se rozloučila

se avčtem k Citnictvu které pak
1'sotku odvedlo do vazby ke kraj
skému soudu Jefctů tdhož dne na

mocné díle skutečné zemřelo

lúuftlnt fřt(uhn — Dne a a

března kolem 6 hodiny večerní

ubíral se H5 rků" starý Žebrák Jn
Ko&ťál se Sán do Horních 0o
lan aby tam u známých přenoco-

val Dtlve tut na cestu se vydal
laitavit se v kofsluí v Sluethkdo
seděl tulák 1'rant Lemberk Lem

btik vida ti Kolťála itříbrnou

korunu Udal j by ta

jikéha toho paulka1' ispUtil col
vlak mu KoM'ál odepřel To

chvilce i loifeMi) Kotťál nemaje

dovčry k lmUikovi lalel ve

ViuUi da stavení Itiubnikova

tlilře lam poíťřkátl al lembeik

odtjd Kdl pu ihvíll přilil 11

veiukl k lnuté lCUuriovc spatřil
Um lembrrka řrkéUih Týl

bie vlvho hu mluvil by tmi dal

N kotuiut a ihnrd uUÚ hu holi

při hlavu Uk U Kílťii ji il
omiáNu drt přikopu 1 ivslil V

plíktfm l mbrik kltkl tta laM'á

NcJoIiIÍImiiiíJSÍ středisko íwhA z Oiimhy 1 Venkova Jost

Elegantní zařízený HOSTINEC

Toa ISTovAlr é iHSit 15 a Howard ul '

Výtof nf Kfugliv "Csblnot" stdle na fenu Jukož l noJlopSÍ piva Ukvo
vit Nu iklnilň mil jioiio ta noJlopAf vlna Juiitnii likéry a výborod doutnl-k- v

(Jliutní zitUiiNdk rždv no runa♦
!i- í- O Hojnou pílíon kralunli žádá J08 NOVÁK

ČESKV hostinec
d města PrahyHOTEL PRAGUE

Písemnictví na rohu 13 a Wllliam ul Omaha

Čhtté a pohodlné zaNzoná pokoje pro cestující Jakož I výborná fouká

strava a vzorat obsluha V hostinci olxlrífto výtořný STOUZOv LEŽÁK

noJlopM druhy vln n llkérn a noJJmu5jA( doutníky

Krajund řavíidtu li do Omahy návítčvou ubytujte se v hotelu Praha a

uSotlIto niijuiiom pntiíz ale xlmvlto ao i vAulIkých n n Aítl b

Tel A1NI I O přiseli krajunft UM VINCKNC J bOIIKOVMíf

mu

Pan A L Mareš nadaný hu

debnl skladatel z Clcvelandu O

upravil a vydal "Album českých

písní" pro piano kteréž zajisté s

povdAkem uvítáno bylo v kruzích

hudebních Obsahujeť Album to

50 nejoblíbenčjŠích Českých písní
a jak se nám sdčluje % kruhn po-

volaných vyniká tato akladba p

Marešova nad mnohé jiné podob-

né krišnou harmonií Album loto

hodí so zejména pro začátečníky a

a opatřili si i o tnnže každý neboť

cena jeho jest vidíce mírná ponte
50c poštou 55c Doporučujeme

je vřel v"em krajannm Lze si

j oi j - Maresh Mutlc Co

86 IdigiH St i CUvťland Ohio

OVcI cobcbodnícl a IraportéřlTD

NáttttHl firmu Klwht Hr ťrUtt Irrbola

Tel 51 lf~r-- 1001 Fáma ulM Omaha

SEVERO-NĚMECK- Ý LLOYX)
Cravlilvliiá poMuvul a paropUvtud doprava

& Baltiraoie do Brómen

A lékárna a pošta
) (iariiiu

řV krásný ná
S slcnnV

Mladý zedník a podaačka lo byii
dva milenci pocháaejlcl a neúrud

né severní části Moravy a chudé

ho kraje jeho! obyvatelstvo a

části živí i itdničinou a putuje
sa chUbem daleku da svtla da

velikých mini da Vídni i za hra
nice Jeti to pilný pliČiulivý lid

klciý lelal doby moioluA střádá

chudý moiaby mohl swJvlU simu

doma u třpUlio krbu v Uná ra

diny kletá na podiím hfdački-vort- i

Čiti dny do námtu ilare!
liviho iivlule Mladý aidnlS hr

kalcuJJř
Mrtlutjm II

ki'iM imIí

lifhm Mi
IjM Unrai

á Yi kHllJ

l'uttl vd
Mtu I v il u

I
(hrnu yti lna lt aviiilniitliíi a yiiuivuu k irU)Uilt ih f MUulttiKXI ku ttuttlt
11 Itrr-lM- Utt tn% kwlillaugrr I laukfuiUHraudruhuiíd hrwuUiMař

it kiijutu H:ltlmoro Uo ItriMiuMi od luiltoru
Xí utMk-- kí iMAjt HtMMi Jan OMn kJUl Jol Jl )kt HiJmU

tuttuii )ruiliy U4 lii Hi' é fMsfii iuln4 a tUiy (

f'vtHÍM nlui4 H Mfl U H li nií4 li

t:l) ii ifcUv)i utilui }v4ttUKi
A hChMACIIUU A CO No 7 S Uay St lUltímoi MJ

II CřUJSKNUIS CO 95 Uvaihorn St Chiwao Ul
3

VshUl fUl hUimtfc ira nriinřlU
dina tiapdb pocMktl a tlhol


