
fez nřítomné dobv Willow Springs Pivovar

voly 1'istauerovy 1 zastavil te ni
hlavní cestě V hřbitova vedoucí

ku pohřební síni kde po levé stra-

ně vykopán byl hrob ve druhé řa-

dě hrobů k němuž byla rakev

hřbitovními zřízenci doneseni V

hrobě apatřiti bylo možno poloza

sypanou rakvičku umučeného dl-těl- e

po jehož boku připraveno
bylo míslo bezcitné matce Lidé v

zástupech hrnuly 10 za vozempfi

dvav

ZELENÉ "TRADING STAMPS"

Za $HÁ)) Mlencb Tral-lr- K

Mtanpi a každou
mm

HTAUH k HTKIPKH
s

(3 tucty kvartových lahví
— coua

Z $m tehnfíh Tr'l
JniC Htsmpi kaftdou bď
fioii

HT4UH A HTMVm

d tuc ty luť)v( h lak ví)
cena

čemž opakovalo se hlaaité roztrp-

čené volání na vlech stranáchcož
znaČoS rutilo klIJ břbitovoí

Zvláště o matce Pístiuerovy bylo
rozčílené hovořeno Duchovní oť
lánských hřbitovů vykropil zoova
rakev a pomodlil te nad poblou w
dilou jenom "Otčeoáil" Modlitbu

jeho vlak lidé neopětovali neru- -
_ Krorní toLo že doktaiiftto ncJIcpM Ultvove flvo At h

ÍJOmnlnilQ I nele Ht dojnáfbnu bodu m tu v želaných "Tral ¥

í dllldlllllij ! Ing Btaiwpa"
Vloval ji neustálý hluk 1'fíbuzoíse

fpo modlitbě rychle to hřbitova

Objednejte l poKtou tu h UUtmtm 1800 nch 108$vzdálili načež rakev 1'islausrovy

byla zasypána Zástupy psk zů

1'itva riílčto mřli překvapující

výsledek jittéoo že ubožáček

malý Jiří míl ntkolik žeber 1 u

zlomeny takže vte na první

pohled i laiku nemohlo ujiti Zlo-

meniny ty možno bylo zjistili pou-

hým dotekem ruky

Vyletřováol v celém acnsačnfm

pfípadfi vedeno jest v plném prou-d-

O případě bylo také vyrozu-mín- o

již státní zastupitelství v

Unci aby pátralo po píípadft po

ipoluvínoících Hovníž I zde vede

10 vyletřování v tomto imčru aby

zjiltéuo bylo zda na umučení

čtyřletého holíka nemají podílu i

osoby Jiné

Nelidská matka zbrozila ao ko-

nečné ve středu 26 července činu

svého 1 hleděla následkům trest-

ním uniknout! sebevražedným ako-ke-

1 okna tvého bytu Zranila
ho těžce téhož dne po 10 bod v

noci zemřela na klinici proí dri

Kiikuly Vytrpěla strallivé bole

ti jž byly pokutou za turové a

a hnusné týrání vlastního dítěti

Obdukca mrtvoly IJoŽeny
ové

konala se v pátek aH

m m odpoledne a vykonal ji proí
Dr Slavík Mimo nepitrnou ránu

na hlavě a na koleně nebylo na tě-

le žádného zevního zranění Také

UniuillJ dítí a skoiiU s pátého
poschodí

Ku zprávě uveřejněné oi jiném
tulili t dodávme tyto podrob-
nosti o Itroxntf fit linu líožcny

Hulen 1'ístsuerová

přod krátkým (íhiii nsjala li byl
Vttin v T rojanově ul i 333 ala

pátém v poschodí pokoj 1

kuchyňkou Mílá u tebe tvého
riemsnžcltkého Čtyřletého syná
tka Jllllio vojt matku vdovu po
domovníku Dříve nežli do domu

10 přistěhovala byl Otec Její do

movolkem v domě obchodníka p

W v Soukenické ul i 3 V ié

době Holeni 1'ístauerová udrŽova-- U

ruilofetaý poměr 1 JUDrem Ha

dřichsm IC i nímž tutlá milého

Jiříka INitsucrová tiy
1 velmi hť

k on ivlak požívala již tehdy po-

věsti nechvalné Hodife ivé týrá- -

11 tpůsobern nmejvýl turovým
zvláltě nemocného otep Jen v té

době ležel JÍŽ na smrtelné poctil
Vypravovalo v celém soused-

ství In lloit im tttrého olea tisu

itili politkuje JJylo tedy na fa-i- d

Že t místa toho 10 odslěho-val-

Otec Jiříkův najal )l byt
ilotil pro ayna 30000 kor matce

vyplácel pak 60 tl měsICně mimo

vtttí Částku na výživu dítěte

malého Jiříčka nemilá v

staly jetiě oa hřbitově déle než 3

hodiny v domění le matka IV

staureovy ku hrobu dceřinu přece
se dostaví Po 6 hodině přítomno

bylo u hrobu icitě asi soo lidí

Čekaly ovtem marně

Jak ae proslýchá neměl otec

Jiříkův o týrání tvého aynáčki mi

zdání Jest soukromníkem a v

Lepší pivo nemůže
Jtftl vyrobeno- -

btorrův pročetl vaření

jeit dokonalostí dlouho'

Jetých ttudií a opravdo-
vé zkulenoati v Něme

cku a ve Spoj Státech

sládkem kterýž je m-

ilířem ve ivťn-jjpovolá-

ST01?ZSTORZpražské společnosti německé do

DLUEB LULbře laimfm Přiví te že zdědil

přej nějakým časem po tvém otci

ni 6 molionů korun Umučený
IBBONIDDON

Jiříček byl již lettiletý avtsk

velmi malý tak že číuil dojem
dítěte čtyřletého Matce jeho bylo

Ulue Kibbon je zdrivé

oivěžujíci a posilňující
Ccbcte-l- i ti objednali
bednu vyvolejte teleíon

1360

JTORfc' BREWJNG C?
OMAHA

Již 30 roků iiolíček měl hezké
vnitřní orgány nslceny úplně
zdravé Za to vlak kosti dolních

končetina pánve ukazovaly ne

sčetné zlomeniny i'atní kosti a

koleooí klouby byly téměř úplně

vlasy Otec jeho vydržoval mu

zvláitní učitele vůbec staral se o

syna denně Učiteli tornu platil

30 zl měsíčně Poněvadž byl
hotík alftbý posílán byi do

ortbo-pardickéh- o

ústavu léčebného kde

každého dne tělocvičil Holík

mluvil česky i německy a Činil

rozdrceny lýtkové a stehenní ko

sti přelámány a na několika mí-

stech pánevní kost přeražena a

páteř nad tedací kostí přelomena
óploívedví

dojem dítěte na tvůj věk neoby

řejoě moudrého V chování byl pik

Něco co povzbudí vali energii a

dodá vám nového života za parného
dnejett sklenka Čistého a lahodného

"Metzova" piva
Jeat uznáváno viemi milovníky

1'istsuerová do přeneseni na velmi milý
kliniku ptol dra Kukuly nabyla
úplného vědomí jehož nepozbyla Nikdy se necti ůhh Je oa tisíce

lidí kteří rok po roku prožijí dobrého piva za nejlepSÍ v trhuaž do chvíle smrti Hyty jejího

obličeje byly úplně strhané a jevi ani! by vlastně jenom den skuteč
Pijte "METZOVO' k vůli avému

zdraví
ně byli zdrávi Nikdy nejsou

upoutáni na lůžko mají viak stálý

pocit zemdlenosti a slabosti jež r£Vílfjíoii HO

ly tak nesmírnou bolest že te prv
ní opatrovnice od jejího lože již
nehnula aby jí mohla každým

přispČti ťiatauerová
žádala len voduncboť trpěla tak

je pro práci 1 zábavu činí ne

HCT7 nnno nncwiMonn fiHfiiwue
řka neuhasitelnou Žízní a neustále IéILIX UllUUi UIILWIMU UUi výborné plvon

schopnými Dra Petra Iloboko

je právě to čeho takoví iidé po-

třebují Dělá krev čilou a nechá

ji obfhati a Živiti pravidluje Játra
jenom iténila že dětně trpí Ač

koHv měla páteř úplně přeraženou
přece chtěla neustále vstávali čímž

Riloy Brothers Co
zostřuje chuť k jídlu Prodává se

od zvláltních jednatelů neb maji-

telů přímo Adresujte Dr Peter

Fahrney & Sons Co na-1- 18

So Iloyne Av Chicago lil

ti ovlem bolesti jenom zvětšovala

Stiv ten trval hodinu Pak byl k

ní zavolán dpkiplan Uellebrandt VELKOOBCHODNÍCI

lineo Od rána do pozdní noci dl
lě týrala Jemu nejhorlíin tpůso
bem apllala poněvadž bylo prý

podobno tvému otci Neustále tlí

těti předhazovala jeho nemanželký

původ pravíc že malé to Žid 6 tla-l- o

10 jrjlm neMěstlm Jak 10 zdá

mela v úmyslu dítěte co nejdříve

at tbavítl zmocnili 10 kapitálu
pro ně složeného

Dítě bylo neustále bito í zní a

hladem mořeno takže povíat o

nelidském poCfoíní Piatauerové

brzo rozlítila se v okolí Trojanovy
ulico Sousedé 1'istauerové obý

vijící vedlejlí domy čsto pozoro
vali kterak Píitaucrová 1 dítětem

tvým nclidiiky ichátlDItě v pra-

vém ilova amyilj mlátila takže

ubožátko válelo 10 v boleatech ne-

ustále po podlaze Kdykoli chtělo

povitatl tu již ráoavedená rukou

vlastni matky nebohého mučednl

ka tnova k zemi tratila Jakmile

10 1'istsuerovádověděls že v sou-tedst-

panuje nad jejím poíínánlm
značné roztrpčení tu obrátila Stá-

vala po celý den 1 dítitem u okna

hladila je líbala a krmila Tak

chtěla odvrátit! možné následky
tvého iiaénl
Krátce před tím než odjela 1

dítitem do lázní v Halle ztýrala
dít6 ukrutným sposobem Jedno-

ho dne dopoledne stála u okna a

ditě koupala ve vaničce ťřl tom
náhle zavolala svoji matku a obe

Ženy prohlížely dítěti hlavičku

Sousedkám zdálo se jakoby dítěti

prohlížely nějiké zranění

V neděli 33- - července doSel z

lázní telegram že díle jest mrtvo

Matka IMstsuerové naříkala avtak

v sousedství již tutlalo se že díti

nezemřelo asi smrti přirozenou
V záležitosti bylo ihned zave-

deno soudní vyletřováol Jímž po-víře-

byl adjunkt zem sotdu p

Krouský

Týl nařídil ihned pitva dětské

mrtvolky jel zatím byla do Prahy

jemuž te umírající při úplném vě

domí vyzpovídala a přijala avátost

Pfijio so bnpposledního pomazání
Za nedlouho po odchodu du

Likéry adoutníky
Old MlIItary Ilyo — Diamond It Bye

N IJ Archer Iiourbon

1118 Ffirnrim Ht OMAHA

chovního prosila Pistauerová opa Rád bych přijal hoapodyni na

vqu firmu v Kalifornii Může býttrovuiciťTodložte mi něčím kříž

Já ty bolesti už nevydržím" Za stará od 35 do 30 let Moc práce

není a bude-l- i pít každý den víno

tu dojiata omládne Jsem vdovec

a proto bych rád atarií ieoukterá
bv zde mohla být do amrť Další Pro stůl
otázky zodpovídá píaemně

IX3Z Frank Janák
Cottonwood Shaata Co Cil

Lékárna nu prodej ftVVí!
i 1 1 _ t 1 mí m

VellKU ixjnoic suioucna icKuru cer- -

tttvýnii léky ne vkuatiou imxIovou fon

nedlouho skonala

ťohřeb DPistauerovy nelidské

matky konal se v aobotu 39 čer-

vence o 4 hod odpol z kaple če-

ského pathologického ústavu Již
o 3 hod naplnila se Kateřinská
ulice nesčetnými zvědavci zvláílé
ženami Dav ten vzrostl kolem půl

4 hoj odpol na 1300 osob a

policejní stráž jenom stěží udržo

vala pořádek Po výkropu mrtvo-

ly o 4 bod odpol jemuž přitom
ni byli pouze bratr a sestra

dvě Její ptítelkyoěna
ložena bíle natřená dřevěná rakev

do čtyřspřežního vozu aloupové

hokterýž rychle odjel k oliinským
hřbitovům Shromážděn davy
kteréž ptetřákaly hlasitě a velmi

pohnutě celý příběh mluvíce slo

tánou na miminu a do vanu pruum-n-tvl-

je na prwlej 1 volné ruky v Ht

IouUu v řetté Čtvrti Vítjorui 'říte-lito-

ura řekkho lékárníka Kdo r

-

sru'

Ti kdož dovedou oceniti výborný stolní nápoj-oblíb- í

ti zajiitd naBe "GOLD TO"' lahvové pivo
Jest lehké perlící ae a řízné a jako jeat zdravé jest

1

chutné Vyrobeno jest z nejlepSího 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 tmyalu ale jest to jedno z nejlepílch
a ti kteříž je jednou okusili ttali te řádnými natimi

zákazníky
Dodává ae v bednách a tice v lahvích kvarto-

vých neb palntových Objednejte ai u tvého obcbjd
nika aneb teleíonem —Tel Omaha 1343 So Omaha 8

JETTEH BHCWINO CO Utt a lapají UMlt JlTO

SOUTH OMAHA NKH

lékárnu tu clitfl kouolti ť jx&iti
do rUkce l 'ok roku ápnitu

(imaiia ntu m

i TO i! fil ' Tl

l! li ěi 35 uliv niii
ti lásol hallikích doptavcoantboť tišinu nlilloiitT lyln krt

ti rufká rl tttfáuv4I

I (JVtJlltiíl ¥ilitltlll
lilivy ne právě vybrsoými o nebožce

výslovnou tádoiti Holeny i'iiau
erové bylo aby dítě bylo pohřbe
no v 1'raie ťočlnáof to oepocho
pltelné

k hillu1)1 PkVkltUJIMI
Ifi (lllíllll lltltUN 4li nzz 'lrwjrmrm-M- skumrjbz rrr :"rr rrísrr xa její nepřítomné matce pustily

vál rakví te sřelt-l- v domnění MHMHHHHMHhMHWMMWHWWHMHMt
Podivné j%ou okolnosti které le se jedná o pohřeb docela ioýa

(iJ'lkíl0 rkL Nil 4lk k

Unii jt ''"řl' K
It M 11 tuk

kuli líUli IMlUl(f MMMif MUtUteprve kdyt se loihlásiio te i'
staucrovl ieit Právě odválena

natvMSuJI i po přípaJoétu po- -

hlbrnl iolika v hiHikích láinich iV4uikr VV[lMUk lw pUi14 Iv

pusiilo se asi soo osob v poklusut yl t y býval tnají sloíia utjn

SllostinocISJulius Troitschko
ot ttotlulk niiortnrniitl 1 domácími

vlny likiOry o doutnikynul m rnaa jiam 111 iiIipm
11 kiii ktik k-- k iIm M)4t-- k ( ttk kU t wai Kk wi

sa rakvi betely al na MbitovDokUJ#ui toho jtit neiPflvn? 0

114 Jla lt i4k mLuihi iW i1IIm4-k- a

aáMkkf pmm m

Ikttuai kij'kkf ykui Jk rktuiikl
(tii KUtk )hII blikk k- -ii li

~„l lit U &! I uJiUllIlt tlil
Zde ae tatím shromáždilo asimttnl lUltk ktetý tsmníll léksl

1000 osob čekajíce na pohřfb
l uUUia kHllk Dftl MHI H"U tiMt 1

Přtd pl 3 hodinou odpol přijel
vydal Jak stala st to ida osob

nim vlitém 1'iiiautrové nebo p

ntiineiti dosuJ Ijittřoo
lH-rti- l CMIťáUO IMrychle pohfebol vol l rakvi mrt


