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- R O M A N . -  „  , 

Napsal Xavier de MánCČpin. 

|PŘÍSNÝ BOLŠEVICKÝ SOUD. namí v záděch. *t  Muž nemohl 
I po 6 měsíců dos&ti práce a po 

Lvov, 22, dubna, -— V Jeka-|ja| pr0t0 zoufalý úmysl sebe 
těriňoslávi v sovětské URrajiněl. - ^ _j{*í „rt  x, ^ , . , , .. *1 h ženu sprovoditi se světa. 0-byl vynesen rozsudek proti clel . j 
nftm ukrajinské protibolŠevic-l dopraveni do charity né-
ké vojenské organisacé, kteříl mocníce, kde sjfe Shiensonová 
byli obviněni, že podporovali!pozdravím, ale mux její patrně 
v roce 1922 pochod Poláků doj zaplatí pokus sebevraždy ži-

] Ukrajiny. Mezi členy orgáni-l votem 

a.sace nachází se několik důstoj
níků Wrangelovy armády. Z| 

'Připravíte mne o poslední,' 
| děl Théfer, "avšak, budiž. Vy-

léto-

"Dobrá! Slyšte tedy! Přede-Jdě odpraviti ji na onen svět 
vším musíte zaopatřit? si kočár*!za vge každému jen tři sta. . v , 
a koně, nikoli však s^fiakris- franUŮ důchodů? Jděte k šíp- 5? obviněnýchi byli 4 odsouze-
tou samým. Koně musí totiž ří- ku! Vytáhněte raději své za-|mv 

k ?mrtl' * doživotnímu 
diti jeden z vás, třeba zde Du- tykače! Tak lacino Jtí$ neptá- vJzenl> osUtl^ W1 osvoboze-
bieí. Jak si fiakr bez fiakristylcujemer In'v 

zaopatříte, , je# vUi valí, já| ^héfer hl,yzl se do ^ I ZOUFAL SI NÁSLEDKEM NE| 
* 4. Y- » I "Vždyť přece byla mezi ná- ^ZAMĚSTNANOSTI. Se <> to starati nebudu. I j ům,uva přéc u;.avřena.. 

Postarám se o o, er*|odvětil. "Věděli jste přece, žel , . „ _ , . 
remonde, "mam už pita »vuj| dám y4m deaet ^ za poJ Ve Svem byte, 5102 Outh-
* Z8 *° !  w u-, . I hou procházku. Avšak dosti," W8,te

J
8V«<; l  

E/;. n»,eze" byl 

•Vybomě! Dubief s» pak doda viďa nezfc ..Řeknéte sousedy 621ety Abraham Shien 
musí přestroj íti z4 kočího, krojL ko,ik chcetei g .. uvi. Son s hrdlem prořiznatým ka-
ac si koupi u nejakeho veteš- df mohu. l i  vám tolik dátn„ pesmm nožem. Vedle něho lě-
níka. Na to jeste dnes večer v „Chceme padesát fisíc franJzela jeho žena s několika ra-
10 hodin zajdete do ulice No- ^,,, dě] 

tre-Dame-des-Champs Pre^Lníínř 
dům číslo 19." * 

'"Jedná se o únos snad?" I "A neslavíme ani soutl" jťo-
"Ano, jedná se o únos. Ter-|dal Terremonde. 

remonde musí seděti uvnitř po 
vozu, záclony u dvířek vozu 
musi býti spuštěny. Před do-.p|atím vám je y nocl y 

mem oním sestoupí Dubief s hrádku v Bagnolettu." 
kozlíku a netázaje se don?ov-l 
nice, vystoupí do třetího po-l "Chceme další zálohu!" 
schodí a zazvoní u dveří, jež "Zde deset tisíc franků, vše,|domáCÍ potřeby, Záhrad-
nalézaj se právě proti scho-|co u sebe . mám I" 
dum. Otevříti mu přijde mla-| "Dobrá, * » fettdete4i nám 
distvá dívka, načež Dubief ře-|chtíti gtrhnouti v Bagnolettu 
kn<? jí toto: "Mám čest mluvi-|jen frank> dopravíme dívku o 
ti se slečnou Bertou Monestie-|kamžitě nazpět do Paříže." 
rovou?" Pamatujte';  si dobro I "Buďte bez starosti! Dnes 
jméno! Přisvědčí-li vám,' frodályečer tedýf" 
te jí tento lístek." I ., 

Théfer vyndal z kapsy ja-l ^ Théfer, dav ještě několik 
kýsi lístek, který už dříve si podrobných instrukcí, rozlou-
byl přichystal, napsav ho ru-p^ se 

v
se z^osyny' Odebral se 

kou změněnou. Dubief lístek pa^ přímo na prefektuiu, kde 
otovřel i četl z něho řádku ná-l^of^a^ P°dati zprávu o 0Pa" 
sledující: Itřcních nejvhodnějších, jimiž 

lbylo by možno zmocnit! se Du-
wNásledujté, Heéno, 1^hoto|biefa a  Terremonda. 

kočího, kťeryž jest poslán Re 

SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA NA 
VÝCH. 131. UL. 

V auditoriu při kostele sv. 
Rodiny na vých. 131. ul. a 
Chapelside ave. pořádána jest 
dnešního večera společenská 
zábava, za které kynou náv
štěvníkům pěkné ceny. Se zá
bavou jest spojen i kabaretní 

večírek f  a program zpestřen 
bude huáboťl orchestru p. Wal
lace. Čistý výtěžek určen na 
stavbu osadní školy. Vstupné 
obnáší 50c za osobu. 

ŽÁDNÉ POTŘÁSÁNÍ RUKOU. 

VŇřáhří^líon, 22. dubna. — 
Vícé než 1,000 velikonočních 

návštěvníků prošlo kanceláří 
presidenta Coolidge včera a 
viděli jej pracovati u jeho stol 
ku, ale nemohou se chlubiti, že 
sí s ním potřásli pravicí. By
lo totiž upuštěno od tohoto dá
vného zvyku, aby president ú-
šetřen byl únavy. 

OZNAMOVÁN! VE "SVETUk 
-•RINÁ3I OSPECH. ^ 

Ještě dnes 23. dubna 1924 

ÍELEZMSKÍ 
BARVY N 

ní náčiní jsou na skladě, | 
V A L S P A R  
Standard varniá 

McDougall—Buttler 
várniš. 

Půjčujeme žefeříky. 
Vždy dobře pochodíte u I <í> ^ 

—MAYERS— || 
4926 BROADWAY »f 
Tel. Broadway 3286 1-

Dovážka zdarma.. 

XXII. 

Vrahové z Neuilly setkávají 
te opět! 

U paiií Dick-Thornové byly I 
přípravy ku slavnosti skorém 
už ukončeny. V pozadí velké
ho salonu zřízeno bylo malé di 

odpovíte, že nic nevíte a žel?1*'' je* spojeno bylo » 
úkol dovézti ji k o- budoareim který sloužit, mel 

umelcum za íoyer. Všude je
vil se přepych a nádhera. Lau-| 
rent, jinak René Moulin, vy 
konal pravé divy. A vykonali 
ještě více. Pro živé obrazy ob
jednal mimo jiné, aniž velitel; 

npem Moulinem, a nedivte se| 
ničemu V* * 

^4DobrÉ/* doložil Důhief^ "lí
stek bude odevzdán! Což kdy
by alevslcčna nechtěla vyzvá-J 
lil tohoto uposlechnouti?" 

•Tono netřeba se obávati. 
Kdyby však dotazovala se vás,I 

máte jen 
sobě, jež vás vysílá. Kdyby nj 
tOv chtěla zvéděti určitě kam, 
odpovíte jí: "Na náměstí Roy 
ale." Uvedete ji potom do vo
zu." 

"Kde Éétká se m mnou! 

Dr. J. J. Bolder 
ČESKÝ ZUBNl LÉKft 

úřadovnou 
v čísle 5466 Broadway. 

Hodiny: 
od 8:30 do 12 h. dop. 
od 1 do 7 hodin večer. 

Telefony: 
Union 657-K. 

Broadway 1131-J. 

doložil Terremonde. "Ťo 
však nij/Xe postvašiti!" 

"Možno. Vy však zaplašíte 
strach a úžas její rychle slo 
\y: "Nemějte strachu, slečno, 
jsem přítel Renéa Mouliná 
Jedná se o otce vašeho, nevin-

JBě na poprávišti zemřelého." 
"Jak romantické!" zvolal 

Ťerremcnde. "Miluji dobro 
družství podobná." 

"Potom," pokračoval Théfer 
"zajedete s drožkou k leto
hrádku v Bagnoletu. Jest to 
cvšem mnchem delší jízda než 
na náměstí Royale. Kdyby dív
ka hned povšimla si toho, kdy 
by dostala strach a chtěla vy-
Sfoupiti z vozu, zamezíte to. 

.-"Fočala by as křičeti, vola
tí'/' namítl Terremonde. 

ka jeho o tom měla tušení, pří
šernou dekoraci, představujíeí| 
most jakýsi a břehy řeky Se-
kvany se stjromy, x mezi nimiž,! 
uprostřed cesty, viděti bylo vl 
polotemnu povoz jajkýsi, jak 
nazpět se obrací. Postarav se 
ještě o opatření, aby dekorace I 
tato mohla bleskurychle vymě
nili dekoraci, v níž hraje sel 
vaudeville, odebral se René k| 
obvyklému dostaveníčku s Ja-l 
nem čtvrtkem. Uložil mu, aby 
dostavil se do domku paní 
Dick-Thornové mezi desátou a 
půl jedenáctou hodinou a aby,| 
vydávaje za holičského pomoc
níka, tázal de přímo po panu| 
Laurentovi. 

K. BERNREITER 
Má na skladě velký výběr 
NÁSTĚNNÉHO PAPlRU 

(Wall Papér) 
BLEJOVÝCH BAREV 

VARNISE A STÉTEK 
. ncjlepií jakost. 
Laskavě nás vyhledejte. 

8719 OUINCY AVE. 
Tel. Cedar 2021. 

"Nuže, dnes tedy mistrovskyl 
provedeme kousek svůj!" zvo-l 
lal Ján. čtvrtek. "A což sleč-| 

r 

Dům 
Lot 
Farmtf 
Obchod 
Insurance 
Notářské práce 

vám spolehlivě obstarají 

J. F. NEJEDLÍK 
& J. J. MIKEŠ ^ "Pohrozíte; abyste ji donu-

mlčeti." lna Berta jest už zpravena 
"Nebude-li hroaseb našichl "Ano, ví už, jakou roli jseml (REALTORS) 

což putom?" Ijí přiřkl. Po desáté hodině do-| 11015 Union Av. vedle 
Théfer vyndal z kapsy ó-ljede pro ni povoz do bytu její-|Phones: Bell Broadway ^^^1 

strý nůž á položil ho na sful.lho a kočí řekne jí pouze: "Při-I O. S. Union 1261 R 
"Zde prostředek," dodal chla-ljíždím od Renéa Moulina." I 
mi, "byste jí umlčeli." <<Ach výborně, věř ml CrApW 

Terremonde se zachvil oH|VÍ!lk ia- ^ ,.HVŘII MI ÍJSTÉHOVANÍ NABYT-
ivy k patě. 
"Bodnouti ji!1 

<4Vražda ve fiakru!" 
' "Vinna bude tím jen <ma!"| 

ódvětil detektiv. "Í5i dědí ,vás| & ^ { » 'v 1  b '  
; - :  ; -

• • Terremonde neodpověděl.I 

však, já še chvějí. Jest mi, ja-l TTTT T>TAXT 
-ko bych tento večer měl se znol ArlAJN 

zamumlal.I. .. kůtkem octnouti na mostuja podobně, lež na farmy, věiiUjě| 
bedlivou pozornost a vj 

levně 

vu 
v Neuilly. Napadá mi však ně
co. Nemyslíš, že bychom při 
tom zmatku . a . ruchu v domě 
měli nahlédnouti t^ky do psa-

4* , . , v 
7 , icího stolku'paní Ďick-Thox*no-

bubiet vsak pohledl o?tre: de-l 1? M4m WIÍe jcž otevrou 

tekl.vovi do oci i zvolal vyšme-l.echllo _ Néco mj praví 

lir j.'i .j t w ^ 1-4. - >1 lže bychom tam nalezli sluš-"U ďábli! Vy myslíte snad, 
že chceme se'dostati na guil 
lbtínu za vašich -.deset tisíc 

fliřánkuT Ukráati kočár š k0-| 
.. v • {.i 

v, ' ' 

ař Z. «t\ 

FRANK ZEMINA 
?642 vých. 131. ulice. 

VÉN ŠVARC ; 
advokát a véřejný notář. 

ůabízíme největší hodnoty samohracích pian 

| že bychom 
nou zálohu za to, co musíme|g4j Society for Savings Bldg.| 

TeL Main 287. ť , 
Réti iél. Lakewood lt4í&J. 

Ýýsledkem našeho podivuhodného nákupu jsme v stavu nabídnouti tato nová 
spolehlivá (model 2 r. 1924) 

Piana 
SKUTEČNÁ ÚSPORA 

VÍ0E JAK $125.00 

ZA SfiNSAČNÍ NÍZKOU CENU. 

"  $ n i  e i . 0 0  ~  315 NÁSTROJ TENTO JEST 
HO&EJI VYOBRAZEN 

íaskytla se zřídka kdy více příznivější výhoda pro hudbu milující dům, jehož 
příjmy jsou mírné, tešiti se radosti ze spolehlivého SAMOHRACIHO PIANA. Vý 
borná stavba a výtečné vypracování každého piana budou ss zamlouvati všem, kdož 
jsou milovníky hudby, jakož i těm, kdož ocení vkusný a dobře upraveny nástroj. Jas
ný ton a nádherná mechanická akce jsou dodatečné přednosti, jež činí tato piana sku 
tečně hodnotnými. 

HRACÍ VÁLEČKY 
JíEJSOU ZAHRNU 
TYPKONEOBYČEJ 
Nfi LEVNOU CENU. 

HOTOVÉ $35.00 
dopraví tóto piano do Vašeho domu. 
ZBYTEK — $10.00 — MĚSÍČNÉ. 

ZA VAŠE STARÉ 
PIANO NEB FONO-
GRAF ODEPÍŠEME 
LIBERÁLNÍ OBNOS. 

Máte-li v úmyslu zakoupiti Samohra cí piano v některé budoucí době, neodklá-
dejte. — Přijďte ještě dnes a prohlédněte sobě tento nádherný nástroj. Velmi rádi 
a ochotně Vám jej k demonstraci ukážeme bez jakéhoko li závazku ke koupi. 
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