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úiPrk bybi jiJ skmnVfiu Skludi'

h[ DiMtíř jnort })) ňplnA vy

iiařdriínu V rolku bylo romltV
no od přiwinee niínulťdnt roku

hOX) jrdnotlivíell )fÉilek Po

íkoelieh átilek je AmuA hliUc-n-

iiii Mlii VéiSina třchlo rtrůt
olubi vínk pí i dopraví tultno

ňemí republiky ivInSlř pfl pír
kbidání v Ibunhurku Vm? j' o- -

Soni ííidnA pojiilóno n ravínlí no

přWiiSnó řízeni u pnjiSfoveii In

rormuón! kanoeli'iř v ("'ervonolni

kíí?e 1'rnbn-Vy'oliro- d bude prii'

In le obnažena Ve zvlánlldtil obrž- -

ke v 1'i'ptililn'e

utvořeni Máléhti tsnejjilUlieléhu

ti y rcsit Pieilsiavi'11'lvu sitanv
lo ulojejio aby v dnliodé n tlil-rovói-
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konilii čeKkusliivriiMkoii a
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diiiž-íteviiiclv- í njoduu-- n

vedením ostatních stran noi
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Zločinecké manielitví v Kralu

pech — '
p(il'ili)!i'h iliici-l- i u

byly Kralupy tlo vxníionl V

lícící mi I záf l MiAi'liiiiin byla v

Ivnilitiiffli ntlvfiJiw krňilťž v bytř
řcilíiclo pivovaru Frunkii Korálku
1'iu'linlfl vbiiml do IoJiiÍcp Utlc

ICtirálik Ni rknull mu 4 Imn

kovky p r(MM) K 1 A t L'(M) na

V jiliýťb bunkovkfifjt 1

Ntiifriinkuví bankovky žlutí pu-nk- í

lioilíiiky ne íťtcm zlnt ý

prMMi ii j (Vím hkvnNtň

ofuiAAf vím iu2 :ii)0(MI K Dál- - u
I II I I I ! I IJÍ

Kdo lnou cleny ruské bolžcvlcké

ílvrknbradockó politi! ne vCm

pntiiiSom laiiknu z pražská Mátni

policii' Ale už není no zi nimi bý

vnlá -- lindii lanka intrikujo pinii
Kitiiovl a Kiinzovi dalo velmi

iiiiiobo práce tiby m na kíenle po

lioejníbo ředitele ve ňlýmkéln

Hradel udržel Zavily nopfilel óe

skóho národa komínu f-- dr Khlin

trní elit č kandidovat i za německé

volební noiirilcotint VÍ do poslanec-
ké Miéinovny Ale ncdunAlil vypl-

nění nvýoh tužeb a spokojil no tu

ilíŽ volebním pliioinooenntvím ii

ineckého volohnfho HoiiriicoiiKtví

Nyní jent nekretářem svazu iiémo

ikých textilních továrníku vel

bl Jefroil vi'1m) ♦Iníbfdtíree od

UHilíti htji' id naVářali tub

loln potufr UoJún bl via iviul

t vut
žíihadná iřWmida V mIj

tu P ittf l niitobvla nnlorona mr

1gta tlí v il na kolejb b lArmkA diA-h-

tt KyjuNem Hlava u vrobnl

uíst líhl byla úplno ruftnui káim

Podle odivu byla v tmtyole po

riiňtiu lilotid iiťilolku l Aalando-S- u

e Hvnlobulle u Kyjovu Nefu-iuhIiuI-

Žúdriíoh zpráv Je by tu

to virnliMui pylinulku k bevra?

di1 ttbjannily niiiioiHtt rioimMa t-

iby "o rooblo poukuovtitl tni no

nťantnou lásku Pooháoln t lloitel-sk- ó

rodiny a byla jedinou ňlMum

a podporou ve Máří nvé lliatoe

Vynótivala 10 lot a po itIoii tu

dubu cápasilit Htóžkrni ntiirontmi i

niiad ly na konce dolinaly ji k

zoufalť-mi- i éinu

l''Ksífivenká ropuldika — 1

Tři osoby otráveny výpary ben-íol-
u

Y Podóbrod ne iiAni pínc:
V riedóli dne !l října k pobultil vy-

lil laborant matoriulUty UAIky

líolmali Ve nklťpó deuiijoii ne lili

litry tAby vípary mno-vzňal-

pnóal vytírali npoln n ma

feriftlinloll boiizol ale iiiilykavSo
Ne plynu padli v bozvptlomí Hle-

daje j veSol do hklfptt IlftlkAv

bratr inženýr který nice takí ne

nu nalykal u tiuM joStí lolik

nil že n doVlókl do bytu li teprve
tam v'doiiif ztratil Tím upozor
lién miijítel domu p TiiiihVIu a za

misie v Praíe — "Venkov" při- - zachál n fiinly posk tnutý ni

KMKHililNl ilMHpřlými členy a 1 -uáSÍ zajímavý obrázek liolncviekr

lliixse rilské ktctii za vňdeovntví (KHMMHI juniory po celých Spoje
l Jhlíersoiui přijela do Prahy

I Zillliinkon h Itilde provádět i

ných Slátech

Podepsání příliičři a domololi- -
re piitrinoi rimkyrb zajatců' tile
erá ve slditoénont iifišlu tiniiiň- -

nace velkého válečného stroje e- -oovali joilř dále a vyřizuje vSooll- - kt

bat českým kouiunisl run v jieb
ny reklarnnoe ziísilok ríijeiuei
iioíkozi nch ňsilok i vílohnl

ioč iicakoiiéily práel Červené bn

kříe pioiioe nadál" je poskyto
vána hvvalínt voJákám a vedl

rnzvrafiié ('innonti Dle zprávy t
kdož íioobdrelí Niiad yiWilifk tou mi ziinóným platem — Policejní to listu jsou nkoru vSicliní runtí

dneviel ineskn iíef v Vvnm ííl'to eentou zaslntivoli neebf ne blň toho Červený kříž vydržuje vo-j- o

pracovníky v UOO vojenskýchí pNoniné v éx ("Vrvenóiu kříži

komisař- - dr Klínili jent řcdilcb--

niibytkAřnkc spoleénosti "Slávia"
v Praze JcIhi roční příjmy páčí

IfilíSnavský refernit pro ohehod
tlí VČci V lllíssi 1 lillersnnritiV íe

u miiuořiibb ntauicích zahrnuje
se nn TOIKK) kc roónč - Policejní V to óll nanie podél mexických

' -

odborníkem v bovliiářství Hvl
ředitel v v dr Křikava který na pomezínvobiii do iiiinM z Tiirkcstanu

d byl právč čliiníni v obutu
oih vctll policejní leilileisivi v

líralinlavt jent opčt V pcimi a
Hodinám bývalých voják A po

hvl lije ne ntile pomoc počet robiivlnáískciii přtd válkou lni tři
správu ředitelství vede dr

éla v lícilíiič rvnt iiiirivíiiffii n din pomoci potřebujících n'ib'
nofclesává nvřilk dosud tiníeenliiýnlcliím jo polský žid Jakob-so- n

docení statistiky na tuiívcml
Rozelll io Prnbn 5 říjnu

Večerník "NAr listři' oznámil že

"Pr Mdii" Um

tlín ioinoc( potřebují V prošiti-e- l

roku !U! pomoc poskytnuta
byla v :lO"t případech a v čerSlivíuil opustili nejen reibikélil Je

e naleží k mini jako úředník Je
o mladý ruský žíil právč Jako II
Isnkovié lcvin byntrý a řilý min-lí- k

Aplnč židovnké fysloKimmle
eurve ikI L'lllctť klecí bel v t

vnu tohoto luku V lótíll přífiltdé

Praha-VyHohra- d n přiloží přísluS
m' doklady nejlépe dopily t

Výslovní m vSak upozor-

ňuje že nAhriidii za nedoSlí noto
iiiIiik tinSi republiku poSkození

zňilky vymřiliň u ainoriekeh
enerAlní konnulAt v No-

vém Vorku Náhrada bude vypbi-et-n- a

ndoílatelňm v Americe

Konec dobrodruha — l'nv%tu

"podjdukoviilk" MíkulAS MbWh

v Praze byl t rozkazu minhtra ná-

rodní obrany dejf radu ván za př$á
ka a přidřlen % póiíinu pluku
Ježto j Mlíoch íiaiet opUHtí

svazek nrtnády a tude demobllÍHo-vál- i

Mléooh před válkou dloužil

jako nndponiiMk IYo tniloNtn''

plelky prchl t Kakotmka do Po-říž-

V roce 1914 při vypuknuti
války přihlásil Ne do urbsko' aniiá-d- y

a bojoval jako Štábní kapitán
proti Kakouskii Pozdoji dostal ne

do Huika kde byl bolievlky zajal
a uvPznřn Oženil Ke h ruskou

fileetliřnoii Y vfaonf (lontal e v

dobř ubroueenf Ilnkounkn Prchl

nkvč sekrctúřelu llillcrnónovýlu
Yi celé ibdeirace fie ídňleiiii' iiím

ho noudruzi ale i vlastni jeho
choť npínoviilelkn M Majerová
"NAr bUtřim" nato zaslal losef

Slivíu toto Štiplavé vysvftlcní:
Vážená redakce dovídám no o

zprávč ve Vnnein nobotním veécr

niku týkající ne mého pionéru k

pí Majerové Dovolují ní Vám

loUevikcin je mlndý iolyí Nette

DÁVEJTE POZOR NA SVří

LEDVINY

Není iuad žádná prohlídka b'

kařnliá dfiležitčjní nud éantoii n

itečlívoii pridilídku moče Antl- -

Klety pi-- í lut mCiAlní fovoluei

eelýni svým niilei-- a V koniliiii-mo- u

jo Ivrdv nevtiv orlliodin{ndélíti že předpoklady z liíchŽ

Bllltu jmviiou i li iim i li n jun rin"

(('! nu jmójio Korňlkovó KrAib?

prttVfill pravdíiioiloluiA ziiAmf

Jm'f Hcmlu 41 Iftý pí!

NlnSiiý b Mlazii1 u MMnfku

pnumiltru byl t vvS'tfovft-i-- í

vníby ?íiimkť'lm t rotního nou-tl- u

V mulAII iIiim i(ú mhw-n- u

tyla V' wvtu bytí v Kra lupťi-l- i

iivniiil'na !lí)blii iťccu krcj"Ilio
Miirip I'anoiiiVi'i kc loiiťic luk

livlo yyMfoun vrátila h1 ve Ntř'-I- n

15 KaTI Prahy kam miHtvn
a obchodovala cijíurclami Pachu

tel rckal na ni v ji-jí- bytí Když
clilřbi avříti úv('h udeřil ji'inV
kolikrňtf Npkcrou do hlavy Tc-prv- e

v neclřli byla vražda obje-

vena PauoebwA fiifila milostný"

pořnřr h roHfřcm Ib'tidou Dl

Setření yviai!dibi ji Hen-dov- a

manželka FrantiSka flejido

ťelči jeho rodíiui pnteuje pro kovycházíte jsou klamný Paní Ma lyne její je nvčdectvím zinčtř kte
niuiiiMii iciiinyni rimkym členěnijcrovA není už přen půl roku moji ré ne mohou v ledvinách vysky

manželkou Prosím iibynio to koti- - iiiho jo hiizmln který se ((l
leiřitee licliodí ani vvntaiioinifin

toval Tyto mohou hýti zaníce-

ny ucho zacpány následkem růz

pomoci přivolaných ntríížníkA vy-ne-

oba oiudlelé ze nklepa tile žá-

dný ze tří poHtiženýeh již nenabyl
védouií Malerialintu llňlku opla-

kává vdovu n déčkem Holmana

vdovu třemi doimi Inžonvr Hůl-

ku byl svoboden

Xjtrolyl ctiUoI z Prahy — Pra
liu f října - Mývalý rno'farnký

mlnlntrprenident Michael lirahř

Karolyl který ne už po mMoc

zdržuje v ťVnkonlovenaké rcpubli
ce tt jonž v nedávných diieeli dav

no interriovat jirohlánil Ne za bol

íovika h dalekosáhlými jdAny

náhle i J'rohy ! prý nu

prosto nezvřNtný a ani jeho ženu

prý o nPtn neví a pátrA prý po

nřm Hiarnřj zapřínahajíc zoufalý
ml telegramy přátele Kttrídyíovy
aby po jejím zrnizeb'm mu?i xaliá

jili AMilovm! pátrání VMeňAk kte

rý dodal tuto zprávu o rmizcnl

Karolyíové "PraKer T(cllattu"
neodepřel ní ováeni vSevřdoticiiř

upozornit lint pražských Nřmnft na
to Že prý byl zcela jité Karolyi
uuenen nebo vypovězen Hoď prý
ho uneNlf i f'l republiky bílí ((ar
diate míurorátí nebo ho vláda H

ntatovnli Nerad bych uby mne

ani Miifílením ale tmisil híl víilidé litovali lam kdo toho není
ných příčin jnkn zánětem man- -

do ní proto aby tmu hyHéŽ jo- -třeba H projevem noty ion Klí- - dlí nákazou v Antech chorobou
vín cbefreibiktor " PrAva Mdu" tmíce iiiicbti uiétiou ohéhii krev

ueu icun pochází z vážené rodiny
u za vlády sovčffi uplatnil ne já-k-

o

"beznartvíní " imlec ÍA

Zaatřelcní podloudnícl na Val-Cick- u

— Na Valéieku a Mikulov-nk- u

provádělo ne ňíroco založené

podloudnictví Vojennká a fiiiao- -

% Ruxkft a dontfll nc do Prahy kde

ne objevil jako major 4 pluku fa

Nibiřhke armády Duvřrou kterou
jizykři íéM rád vtipy na bolfr

vá !l"letí řawto již treNtonA pro
mí dovedl zÍNknti byl Mlooeh jme
nován xAntiijieem pražnkčbo po-

ční ntráž mi hranících byla ani

nedávno vystřídáni četnictvemkrňdej! JÍŽ dvakráte jí ebtřla jím

vmm aie lícuj prý jmto zdali u
Ifnije rolí prolibnlňevikn jen fro-t- o

aby si zjednal v Praze příntup
do kruhí které by delcfraci zři-Mol- y

as jinak zavřeny hínt do

Nádkovíbo velitele 7m tohoto dřuvrnldít IJendovři vyloupila byt které koná svoji službu velmi nvč- -
dování provedl nřkolík vřcí kterř

domítč a pašeráctví eneriřicky po

lírá Celá řada menňíeh podlomí
otřáaly jebo poNtavením a vzbudí
Iv nedňvru tak w uaatnll pro

nik it byla jíž dopadena a uvézné- -

jevu biiNÍtskcli žen J karlíriNkí

komuriitiekí konferene Jožto na í'řed třemi dny vSak tří po

ScrAej oplatili svou odvahu a toune ukázala jeho přísliiXnoxt ke 4'— vypovřdřla Pro toto vó t vr

ního slovem každá zmčno v o!č
bu krevním pfWdd na ledviny ti

Zinčnii til lze line pozorovat jen
analys} moče

íedvíny jnioi jaksi barometrem
zdravotního xtíivu lidského a Mav
ledvin zane pozná ne jediné pro-hlídko- u

moče n proto nikdy není

přílíňno když ( aualyne moče lé

kafem ibmt zdftrazfiuje VAeeko

cožkoliv mňŽe přivodit zmčuu v

zdravotním hlavu lidském je nej-

prve patrno na bolyináeli

Dyh hy ováem omylem dčnít ne

hned takových nemocí jokn
flriífhtnvy newoee Ntvnbiutí cév
a podobné nvSnk vždycky je do-hř- e

pozorovMf ledviny řanto ae dá
zkouéct moč m tito způsobem runo

bý často ne uebríní nemoee kterA

jeví sc v nepatrných jen přízna-
cích a dá ne zažehnuti jeátč v pra-
vý Čas~ří f H)

Nibířnkímu pluku pochybná bylo ní ovíem nemá vídefaký informá
hu po mamonu životy ílíánká

hronice táhne se včtSinou IcHem

tt til jedeUftSerAk chtíl V íioel

ftmoehovč Ukradla Ntfíbrné pří-

bory zlatí (lArn hodinky e řetbí-kr-

n ínndonkou :
prxteny' n j v

MfliiBelfl Iletiílovl po řimi zmizeli

ItMida říkal ?e ho řekíi dMÍl ílelv

íalřtř a ? milní uniknout! Chytal
m tudíž nn do Ameriky n zu tím

melem provedl kride? u Kortb
Uď kde ukradl centovní jfl amc

rieký Benda vypadřl velie mlfl

tW tflk na '10 roku Hendovt jit
hilni' postavy v oblífteji ml nit opy

od n'Stovie !'o manííelíeh Jieinlo

veh zahájeno bylo pňtrání bezpe?-noNffifr- n

oddálením a eVtnief vem

PlteAiko proti komunlitflm —

tor "Fr Třbl" nijakých doklii

dfl V Kkiiteínontj je patrní pod
převénti pčíínkou ňru obilínátem Karolyiova náhlého zmizení

(in vil nn Konee ? i matka hnkfi
bo ladnevilíi p lvíma Olbracbfn
byla židovkou }e před nedávnou
hvoii siiirll jcátč pnnbi synovi nu
Itun dopisy fcilovnné drem Ame-mlem-

)

v nichž žhavými slovv
nchvalovilfl rtífífiní Činnost syno-
vu —

"Dollarová princezna" Dne
l kvétria f r obdržela Hedviku
11 od svého bratrw v Americe

Sek zfičjíeí na jeden fí-í- "

korun Ala ní vyzvednou! i
jníže k CVské banee Chíoii n pf„

l c ii Jíkvidatury byly lí prfjíž poukázány Pokladník kte
rý stál nohlíž sl Vsel mí 11 A U lim

Byl vSak překvapen četníky n přiJeho — utraeh před atentátem ac

proti Mlčochovi zavedeno cent ne

řízení Výsledek jeho by] takový
že byl Mlfaen nyní dejfradován
Mita tamllovaného íelídína —

Dne 22 září kolem ft hod odpol

vypukl ve utatku rolníka Karla

líráclm v Klatovech z neznámí

příčiny obefi který ntrAvil mU

obytntí ntavení táje Modolu ho- -

strany Jíorthyovýeh nirítálorn útčkii zastřelen Na jiném míntč

byl zantřclcu při pokunu o přechod"Ve Tfrbl" uděluje U před přfí
přen bránici podloudník s baťonerifiemi kdy Kflrólyi dlel právř
eneni na zaučenv IVhz zastavil před jeho víllon

v Poděbradech tajuplný rnaffar Pravíca ílutí — Jíantupítclntvo
řeskonlovcřiské aociálné demokra- -

tícké Mtrany délnícké konalo dne

JI K !jř) září po celý den poradu o po
o líkož imukázkn liž tnlx u „i'ir i iiiiiiii f sledních událostech ve straní t in tni

zavolal jméno Hhodou oUolnontiKonference sltčantrtílí ne ff dele- -

weodklAdejte 8E zasláním jřňti x celého obv republiky Yá oiiiezaiit m mezi poukázkami H
jedna znějící na fintu téhož jnjéII osrupei KomiinisticKono směru w

jíž do porady nedostavili Konfe- - " a poKiaonw Který flnla ne
kontroloval vvtIíiííl III ll4peněz do Ceokoolovenotca renee komuiístň konanA ve dnech

'Tj-- Iís září v Obočním dome ukázku ohnos K ObvInČnA

praŽMkém neuzná vA m m sjezd 'S!KI pnjfllM n odeSlf Yň hf
moiiho lilňml hc ti fokbidoílí „(Himny Delegáti kteří za ňéejcm

Havíři v dolech na
tvrdé uhlí žádají
zvýlení svých mezd

tfáMupeí ha vířft pracujících v

dolech na tvrdé uhlí předložili v
konferenci majiteli dolfi jež v
minulém týtlnu konala se v Pbí
ladelphía p požadavek o zvý
á"d mzdy o 'dl proceň it iHk aby
souhlasila ae mzdou povolenou

v íloiecl řia mčkké u-J- dí

míiiímAíní mzdou dnné
lžic rozhodnutí mzdová komíne

t Wt%'

tuce zmínčné fímty a tu teprve
W %IA I II lé M '

informačním wiéaMniJí m komutií

HtkUt konřerence mohou se h(i ftrinMiK jtHw u vyplatil pe
ifze na Jínv Sek nhtiSuii uéístnlti řádného líHtopadovéiho

sjezdu strany jen tehdy ponepw případ policií kterA ihned zaháiíí
vycfřování Obalovaná tvrdilaII do ! října prohlAíení fa za

nkíitfžný sjezd atrany uznávají

Pím npojeiif n bankami CeNkoNlovenakýrnl umožňuj! naVn rychli ryplAení zásilek — NaSím

prostřednictvím zaslaná peníz Jsou vypláceny v plné hodnotí - Zn každou zásilku rubíme

VYSTAVUJEME DRAFTY SPLATKÉ V 6E3X0SL0VENSXV

PRODÁVÁME OESXOSLOmtXE WOVt BAKXOVKY ř

Americká Státní Banka
mi Bitu Island Av„ roh 11 Loomii oliei 1 OIUOAOO ILL -

KOnOVITOW řRW řÉT A rtlh MltUOJlO DOLLARŮ

f tTttUSk tftit A i KRÁSA pokladník

('Mní hodiny í Od 0 do % V pondělí va íStvrt#k doU hodin vpfor — Příjímání vkladA a

pežob'h zAsilek do Kvropy V nohoto H hodin var

toiiz4' nwA lístopidový že odmí

jtiiwmvHtifi presidentem 'Wílao-oe-

hnvířftm v doleh na tvrdé
uhlí zvýAWia byla mzda o 17 pro-e#-

nt

wíaímAIní denní mzdou
Um Majitelé dolft ilíbílí dáli uí

z pnjiia pouze éAstku jednobo
thícc korun a udAvala počet a
druh bankovek ve kterých jí by!
(tbrm yyphccn Totéž tvrdila v
banee Uo byla poznána nokM-niUf- m

který m h mfum pama-
toval Že druhy peníz obvínčnou
udané vřihefi nevyplácal Teprve
po nčkólika wdhm(m myíňiú m

tají podmínky III ínternacíonaly
a JítM by tak neučinili mají být
mleni delefátí novíj ir volbi o

přívodní jsou vlak )n oni přf-slulřil- cf

ntnny ktH jou yhn
éeskoalovensM aociAlní demokra

tické alranl Mlnické a nenouhlusí
fitvfaf nu tyto požadavky déiníef va
ÚIHt Ů JistOpíMlli


