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"Večerník ("'es Slova" pak sdé
lil je že Hol byl nyní llliáll za

diiíevnP chorého a proto dopraven
do sanatoria dra Šimsy v Krči

Informace tuto je potud správná
že lloel je skutečně v sanatoriu
dra Simsy ale nikoliv jako du-

ševně chorý lak nám lr Řimsa

sděluje není prý v jelto sanatoriu
vřibee ehorouiyslnýin- - naopak je

úplně zdráv Ministerstvo sprave-
dlnosti dalo líoele do Minatoría V

Krči jen na několik dní než u

stanoví pro něj dalíí pobst lloe)
dlí v Kréí se svou ženou a
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"Vrahy byli lurovský pak Do

tyš-d- jařily n nnéelr' pěl sovět-

ských zástupců Příiiičí Jurkov-slďh- o

jmélieui Medvědi' v jež Zi

mřel tří dny na to srdeční mrtvi
cf taktéž se podílel na vražděn'
"Tato fajita byla zjištěna je

ním knězem a diákonem vdovo i

po Meilvědějovi které její tlili!
vše sdělil dále výpověďmi dvou

sester Jurkovského n dvěmit stráž
cl kteří vyprávěli tuto událost
svým rodinám

'Tn( vy konané popru byly ve

sklepě ponechány stráže Jderým
nařízeno aby odstranily stopy
zločinu což Jim trvalo už do Šesté

hodiny riiuií Mrtvoly byly puk

naloženy na' auto a odvezeny mi

určité místo nacházejíc! se 20 kb

lomolrfi za feknlěríiihiirkcm Sut-stv-

bylo z nich utrháno prohle-
dánu n mrtvoly spáleny
"Trvalo to Iři dny než byly

odstraněny všechny známky zlo

činu llolševlel však nemohli vše-

chno zničit! a objeveny slopy spá
chaného ěiini Tuk byl nalezen u

mělý chrup dr llotklna palCprst
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ZAVRAŽDĚNÍ CARSKÉ
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RODINY

l'řední rprrtvn K''" Diedriehse

' Paříže dochází zprávu že é

pochybnosti o osudu euru

a jeho rodiny byly nyní odstraně-

ny prohlášením ifonerála Diedrieh

se bývalého velitele ("'eskosloven

armády na Sibiři

(leiierál Diedriehs nacházel sí-

pu několik měsíců v okolí městu

likalěriiihurkiif kdež carská ro-

dina a její družina naposledy byla
uvězněna Po prostudování více

než jednoho tisíce dokumentu
dle výpovědí kně1 ktefí byl! ve

společnosti carské rodiny nŽ do

posledních dllU II po svědectví jeŽ

obdržel od vdovy jednoho ' vra

luí dospěl tfotierál k přesvědčení
že carská rodinu a Její družina by

ly brutálním způsobeni zavraždé
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liejiilurM h'alkslDJe uveřejněno V "Iteviie (lesa šléstí a zdraví svého krále je
mu níed řesli roky vrhl lnul no V F KUNCLDeux Mondes" ("Dvouměsíční
hv st řasnou miniu — Jak ho éasy Itevue") a má zil ťlčel lisvěilčílí

zásilka nových stokorunových stá

tovek československých jež máj

být! vyměněny za nynější sloko„'„( „ —
ladíevíky ze lži jelikož tito tvrdl
II že eai' je dosud na živu míPrvní purovůí v Prazo - - Dá v

runy technicky umělecky nedo

konale a značně již opotřebované
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nčpá revue uvádí generálovo pro
hlááeiií fakloi
"Hovět rozhodl aby carská ro

Ilil před lílll liell SteplieilHOll pil
ňel se svým vynálezem ]okoiiioi

vy znalí 1'ražané paruviiz který

roku 1k"i ve Stromovce dělnou

Jindy z pravidla objeví se v ru

káeh lidí kteří všechno nové mu

dini byla dopravena z Tobolskasí mít nejdříve nové státovky so

st rovni znamenitý ineidianik éeský tva že jsou hotovy Tentokráte ne- - (v Sibiři) kaniŽ jiojprve byla od

vezena z Petrohradu do íekaléliMf liick fzeiiiře lHó) l'o ní po nich ani vidu ani slechu Kienorn aiere car nosu íicc
dvou letech lili rybliíékll VO V lihl Vytírá ví se že bankovní úřad mí rínburku na 1'rále Itue 2(1 duhiiii

by lit vypravena první čá'f zajatců

všóob ostatních věcí lineházejíefcli
ne v pokojích vězeňského domušfCndťc znliradé i ui vllnvském fcistorstva finaimí zdráhá se nové

Majetkové abetrakty

JOSEF J KLIMENT
abstraktor pod zárukou

Jediný řeský abstraktor v

OMAÍIA Douífhu Co NEB

209 Brancleiu Thcatro TMg
17 a Douglas ul

TKbKKONi lK)i(lfAS mi
DlouholetÍ zkušenost a práce

zaručena

Frank Yitn
vlastni řlstft u liojnft ulísulieiiý'

státovky dát do oběhu po zkusí a dojela do íckalěrinburku dm

10 diihiia Tofo datum bylo cunostech kterých nabyl s tisícov-

kami rovněž v Americe zhotove-

nými lídé méně vtipní vidouce
řeznický a uzcnářiiký obchodřevnou vyryto a označeno křížem

na spodním rámu okenním v jizbě

rameni u Císařského mlýnu produ-

koval se h prvním paniíékem 1eé

jiolíusy jeho se mn nezdařily a

IJozek stroj v unáhleiiostí rozlíí

ilil - 'Ťohemia" z roku 1 W 1:2

pííe také 'o jičínském méňťiuiu a

zámečníku Václavu ífímkovi kle-rv- '

vystavi'1 parní vuz který s tí

podobnost těchto utáťmvek U n- -

vyžadovalo pak Ješlé dalších pěl
dnři Pozfistalky zubních kartáč
kfi a nočního prádla byly na lezeny
kft a nočního prádla byly nalezeny
pak Ještě bylo nalezeno šatstvo za

vražděných jakož I prádlo a y

ii příbuzných a přátel vra-

hu -
"ínrovský vydal nařízení Že

vše cokoliv no nachází v domě

UaOfl Jlínl 10 nJiro Omniu

Jlulillt výliřř iiimhm IH'

lepši Jiiliímll a zn ciuiy nejďv ih"')m1

(ílijmlnAvky lauřiui řinltl telefuiiem:

nieriekýmí dollary domnívají se

že tyto "americké" peníze mají

v níž byla chována v Tobolsku

Prává v onu dobu kdy přišlo na-

řízení k přepravě z Tobolska ca-

re víč vážné onemocněl Čarovná
se rozhodla Že zůstane u nemoc-

ného dítěte u tak cul ještě N něko-

lika odvezen

bon 4 ecntíi snadno uří vlastní

má být sneseno do jednoho pokoje

TEPLÉ POÚASÍ NASTÁVÁ JÍ

proto oznamujeme že junuj jjj

jí obdrželi velkou zásilku -

j
j níéek (!'! box) všeho druhu

j-

u rozlič"'"'!) een Dálo
jj

Jí íncuu všem druhu jakož i

n tam předměly rozděleny n dány
"Av ctyc vciKovevoiikyn jen

třetí Marií Nikola je vně bylo

provázeli svého nice Mimo
do sedmí ručních tašek Některé y

tčchlo před měl fi pří rozdělování

zapadly za tureckou pohovku kde

později byly nalezeny (Visí koři

Velkou zásobu a rozličných
druhu masa a velký výběr
všech uzenářských výrobků

vždy shledáte u

JOS KAVALCE
ŘEZNÍKA

Tel So 35D7 2012 — Q Gt

Jižní utraria Omaha

těchto nacházeli se v první skupi-
ně Dr liolkíne princ Dolkorukov
hraběnka llenlíková carův komor-

ník a komorná

"Druhá skupina zajateíí jďíhy-l- a

do Jekalérínbiirku 10 května
Všichni zajatci byl uvězněn! v do

sti která měla nejvčlší cenu byla
dočasně uložena do pancéřové sí-

jakousi jmou cenu než slálovky
o nás zhotovené a schovávají je
Skutečné je zjištěno že tisíciko-

runové bankovky zejména na Hlo

vensku se n velikou zálibou useho-v- á

vají Nové stokoruny jsou prý
tak krásné provedeny po vzoru

ameríekých dolarí a bankovní d

ministerstva financí se obává

že tyto "americké" stokoruny so-

tva že budou puštěny do oběhu
budou pošetilými lidmi ukrývány
v temných domácích skrýších A

jelikož dnes už trpí naše finanční

hospodářství nesmírné tím že

přibližně dvě miliardy papírových
peněz jsou UHchováním vzaty z o

bělili jsou obavy }v by se pak ne

dostatek peněz jestá více stup-
ňoval
Bkoričená itávka na praMá pa- -

Tf CO (10 l!fiM')H) OIJI'IIO(MI

patří '

1'ltANK JiOLKŽAL vín r- -

llontl llrtl'iuří

Automobilová ilovňžku kumko- -

fé Cit triulA

ně jekntérlnbiirské banky Pálení

pupírfi a dokumentu bylo však

j

j Petersen&Micheljen f
mě náležejícím profesoru lepali-jov- í

Nacházeli se pod přísným
dozorem

činěno v takovém spěchu že ně

které hvnUy zůstaly nedotčeny
ohněm Mez! těmito objevena

na kloré byla zanesena jméřj Hardware yo
3 491C18 Jil 24 ul Omaha mi všech zfrážoň vyjímaje lotyš

"Nejprve bylí pod stráží Ilfí

mužři vzaTých z blízké f o várny
Před domem byly umístěny dví

fa jrirMMi nMiiii lil r ských klcří bylí zvláště vybrání

Ccftkoslovenský Hotel
Sn{' H vklIHlie vvpiiivcaý

6TK08LOVENKÝ IIOTKIi

li'ltt Jižní K) tiUco -- - Omnlitt
#

('inUi u klíilní pnknjc pro liusty —

('IlUllll plil vft íťaliii jlillít — iluhlY! %

veildivn junu níai vit rt oí

V NUDEÍIA — majítul

váze étyř cenlíi urazil za hodinu

tří míle na rovné silnici l'íí fotu

pá'ila ho cena tífkového vozu jen
nu 100 zl Kmrtí jeho vynález za-

nikl dříve nezlí nv nasel nékdo

kilo by kapitálem umožnil aby vy-

nález takový se uplatnil 'Jakový

byl již osud éeskýeh vynálezců

jak osud IWkuv a Jtcsslúv nejlépe

dokazuje
Vzácné jubileum novináiíiké o

slavil dne 20 srpna éh-- tiskové-

ho Ofíbor(u v jředsediiíctvu min-

isterské rndy pan Kajmund Cejnek

"'J'oho dne slavil totiž nejen í)0 na-

rozeniny nýbrž í jubileum Ilólcté

novinářské éinnoNtí Kdo ví eo

zíuimcná takováto řada let árodic''

a éaslo velmi nevdééné práee ve

službách veřejnost i musí se po-

klonit! před mužem jenž vždy

kladl prospéeh a zájem národní

nad zájem osobní Pan redaktor

Cejnek zahájil svojí éíunost roku

v Kroméřísskýeh Novinách

jež tehdy vedly úporný boj proti
némecké vétsini v famuím obce

ním zimtupítelstvu V roce 1M7

nabídnuta mu JDDrem Vy-

sloužilem redaker "Moravské Hlo

vée" v i:herském Iíradiísfí říí

díl jí od roku M') kdy po vybíd-

nutí ehefredaklont Neříká Thoř

vstouiíl do redakce (lauťikH "Vo

k íikladiému vníždéníi t i I t ě I i

ryeniopaine imsiiy veleni ntu
"Den po této vríždá byl poslánvnitřní slráží mé komisař Wrié

roplavbó Skončila dne lí srp kowskí jenž měl k ruce Avdéje
Hourám sovětu do Abipevky
kdež se Micházela ostatní carská

JEDINÍ CEHKÝ AE8TBAKTOB

JOSEF J PANUSKA

OUARANTEB AIíKTEACT CO

Vyliofovujn tttfikty nu mitjntkr
1C23 rurnam ul Tel tmnM 27

va osvobozeného zločince K hn- -

družna a v němž ijafízováno o- -
to bylo ješlé přidáno dalších p)

na večer neuspéebem Hlávkujících

Jejich požadavky zvýsenf mzdy
na '!00 K týdně a tm náhradu

práce přen Čas (i K za kažďou ho- -
mužu z továrny Prafří Zlozakovfi

kamžitá ju-- popravení Mezí lě

míto se nacházeli i sestra carevnymezí nimiž bylo JO propuštěných
trestanců: pak přijel Jurovský x"

veixovcvoila Mieliajlovíé (řl svdinu pře JO byly zamítnuty po
The Standard řifeíOíMB yWánová velkovévndy Konstantina aněvadž bylo zjištěno že by zna dvěma pomocníky jedním Kusem

jeho komorník Tílo bylí popniVfmenaly znemožnění existence pod a 1'U'Ut n oddělením Dofyín Tito

pak lo bylí kteří nv Malí žalářníniku hlrojnikhm topičům j lod ní v blíkém es t
)f

kdy lošlo nařízení Mrtvoly bylyníkům byl přiznán draholní pří ky a konečné popravčími
ŠpéŠná prohledány a ještě teplédavek jednou 100 ( ihned a 100

"Vhintry pro vězná počátku
naházeny do šachty Uyy všech

CLEANERS íi DVEES
(E Hladík a Bratří)

Joilínil hM% cJerníeki h pnrní ia

ti hiirvírna díífnHkýeli piři-ftke- h

ohlekfi v rnítž Zavolejte

rrííeí rozvíižíme po celím

iití
OFFÍíWí 1445-4- 7 8o 13th 8treet

Telefon lon%M 8276

ku naeliázelí hlcčna Hehu"ídero- -

K do konci! roku a část jích za

hájila hned v nedělí ráno 'opél ny zjištěny n nalezeny u nich dfi- -
snesitelné příchodeo Dofyší) %

zhoršily J'ísiost byla zvýšena
vtdtiin nedovoleny procházky

vápř'elčitflteka a přítelkyni! ča-

rovný hraběnka llendríková a třiprácí oslatní pak následovali ežíté dokumenty"

Oenerál pak uzavírá svojí zprá
Jak skončila w4niln slávka zaíiradé kolem domu e neháze- - sluhové Tito všichni vyjímaje je

dnobo ze iduhú bylí zastřeb-n- j v
wtfwAiifi Že byla vedeimlítík" v i'rnv v níž setrval jící 1'oslnpeai řasu pak fOfyštf vu h pravil "Holševíoí oznámili
U7 rozvahy za požadavky pro (en skon vinfiv prohlašovali však ž" Permu tl srtma I0I Několikstážeí dávdí prftchód své záští

krutostí Jejích příchodem vfrfio nebyli a vraždění obalní éb-nov-

vé 'ni(ipíi svou klvá'kou pouť rská rodiny cínlí všemožná n

by zibrátdlí řudku veřcjnoslí
ík příkladná hyn oznámeno že

plfiýeh JH let Kíyž pak poét
vycházeli

"l-'níon- přisobl v tom

lo denníku jehož ehefredaktorem

m v roce 'H)H Ut id do srpna r
VWI kdy siní w ttwm "Ti#Jřo-vh- o

odboru presídííi ministerské

rady" Jubilant j í v novinář
£ L jititá nitšiiuVi 'itittůttt ( h

ča nespiu'tflo4(ží byja zahájena
ku konci sezony a ž ijopkodla
nejen obé Mtu(n( 1mny e j

žírnké kridiy tMnmM wUMl-dělník-y

drobn' obchodníky í mu
Jé řiředníetvo DéJníefvo zříeneí'

dalších oob které nacházely se

vespnločnoMÍ cariské dďižíuy by-

ly popraveny do Tjuoičnu v Híbí-ř- í

kdež byjo jím nařízeno opuslífí
Čizemí během 'J hodin"
Tí jest definílivné stanoveno

ív ťnnUíi rodina í Iružína byly

ojpraveny

vezení iiostttln ne nncHníbo iifi-v-

"Ittim zvláštního určení"
"Avdéjey byl jmenován vrch

ním doídížítelem stráž" ÍJy tum
až do JO éervni kdy obviněn žf
ukradl cnroví 7'" ruhtt byl

íří ihty po vykonaná vraždě byl

vypraven vhk z Jcfcifárjnbnrku
ve kJerm odvážena byla crsk4
rwWfíH VtiSm vštk m v Uitnli via- -

í drobní řředuíej bydlící' podéí

Vítovy nueenj m zméotnánímf(řř iřl KfHřinHl ' trny rn
I

r(ku j řdenern yýhoru


