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ZA CEST OTCOVU. 

! Nmpeal Xwitr 

"Konáte pouze spravedl
nost, pane," odpověděl Jin
dřich pevně a rozhodně. "Mně 
pak nejméně napadá, abych 
kladl vám překážky. Mám k 
tomu méně příčin, nežli snad 
&ám tušíte! Hledáte hlavního 
původce tolikerých zločinů — 
Nuže, zde jest!" 

A obrátiv se pak mladý muž 
ukázal rukou na senátora. 

Státní zástupce znal ovšem 
dříve již pravého vinníka — 
slova, jež ve hněvu Claudii by
la uklouzla, neponechávala v 
té příčině žádné pochybnosti 
— avšak ukládal si až potud 
za povinnost velikou šetrnost 
z ohledu nikoli ovšem na vé
vodu, nýbrž na Jindřicha, 
jejž znal jako muže nejen v 
každém ohledu řádného, ale ci 
tuplného a velmi šlechetného. 

Vystoupení Jindřichovo ho 
však překvapilo. V duchu vy
světloval si je ovšem jen tím, 
že mladistvý obhájce, kterýž 
vždy kladl právo a spravedl
nost nejvýše, i teď, když šlo 
0 zločin v jeho rodině, potla
čil před velkou ideou sprave
dlnosti veškeré ostatní city 
všechnu bolest svou. 

« 

Pravil mu proto s oprav do 
vým soucitem i s obdivem 
před jeho silou duševní: , 

"Bohužel* ano, psa vým \Kn-
níkem jest muž, který vás za 
syna svého adoptoval — Jak 
bolestný to musí býti okamžik 
pro vás. — — Věřte mi, že 
vás opravdu lituji!" 

Jindřich odvětil však: 
"Věřím ve vaše účastenství, 

pane státní zástupče, a děkuji 
vám za jemnocit vás. Avšak 
na štěstí netřeba mne ted' již 
litovati. — Před chvílí ještě 
sám měl jsem za to, že jsem 
muži tomuto povinen vděčno 
stí a zvěst' o jeho zločinech 
vzbudila proto ve mně myšlen
ku, abych sebevraždou vy
prostil se ^6 strašné situace, 
jaké jsem se octl. Však od té 
chvíle vyslechl jsem odhalení 
jež city mé k tomuto bídníku 
úplně změnily. Jest to touha 
po odvetě, kterou vůči němu 
pociťuji. Ano, prokázal mi 
sice jisté dobrodiní, přijav 
mne za syna svého, ale dobro 
to z daleka jest vyváženo zlo
činem, kterým Se na mne pro 
hřešil •" 

"I na vást" děl státní za 
stupce s vnitřním ustrnutím. 

"Ano, neboť muž tento jest 
1 vrahem otce mého, Zygmun 
ta z La Tour Vaudien, či as 
poň duševním původcem vraž 
dy této!" 

"Vraždy?" opáčil státní zá 
stupce,-nevycházeje ani z ú 
žasu. "Vždyť pokud já se pa 
matuji, vévoda Zygmunt z La 
Tour Vaudien padl v soubo 
ji?! A nechci ani věřiti sluchu 
svému, pane markýzi, slyším 
li, že vy jste synem jeho! Ja 
ká to divná, předivná shoda 
okolností!" 

"Ovšem, náhoda to fpodiv 
ná, tak podivná, že nechtě 
jsem jí z počátku já sám věřiti 
— Snad ji Prozřetelnost sama 
nastrojila. Eudu miti ostatně 
zítra čest předložití vám v sou 
dnífti paláci důkazy. — Próza 
tím nahlédněte v toto —" 

A^'Jindřich podat |feduíku 
výpis z rejstříku X^nafezince 
kteroužto listinu bodrý drož 
kář Petr před chvílí byl při 
nesl a v níž výslovně se pravi 
lo, že dítě, adoptované sená 
torem Jiřím, jest totožné s dí-< 

í O M Á K • ^ 

de MaatépkL 

ích Elysejských v osudné no
ci nalezené, tedy on sám ted 
Jindřich, je dále totožným se 
synáčkem vévody Zygmunta, 

robětem, jež na mostu neuill 
ském lékaři z Brunoy bylo vy 
rváno a jež měl Jan čtvrtek 
taktéž usmrtiti, jehož vftak i 
náhlém návalu soucitu ušetřil 

Státní zástupce nahlédl do 
výpisu z rejstříků nalezince a 
nazbývalo mu nežli této listině 
— zřejmě úřední — uvěřiti. 

Jindřich viak pokračoval o-
pět již: 

* z***'—. ' ' *** 
A co se týče souboje, 

němž otec můj padl, nsbyl ten 
to nežli pouhou léčkou jemu 
nastrojenou, nežli záminkou. 

otci mém bylo známo, že 
nevyzná se dostatečně v šer
mováni, kdežto o jeho protiv
níku, Vlachu Corticellim, tak
řka každý Pařížan věděl, že 
jest protivníkem nejnebezpeč 
nějšínij který z každého sou
boje a z ká£dé — rvačky 
vyšel vítězně. — Nuže, tento 
Vlach byl prostě najatcem to-
loto bídníka" — Jindřich uká 
zal rukou opět na senátora 

najatcem jeho za několik lu
ští zlata, že něž měl odstra 
niti mého nebohého otce, aby 
jeho jmění spadlo v klín ne 
zdárnému bratru. — Corticel 
* 4kol znamení 
tě. Provokbval mého otce ta 
kovým způsobem, že tento ne
mohl se souboji vyhnouti, ač 
tušil že mu v něm kyne smrt. 
cest byla mu nade vše! A padi 
skutečně, ruka ničemného Via 
m ai íf i.eatě ničemnějš 
muž ténto, sklátila ho v před 
ěasny hrob! O, neblahý, ne 
_! šlethet°ý ot«c máj. 

i,i, am 10,10 vieho důkazy 
Jsem děl již, i doručím 

vam je zítra zároveň s obža 

Oběh, z nichž já jsem po 
oz*al se nyní i Jan 

čtvrtek, hlasem však tak se 
sláblým, že všichni se útrpně 
ohlédli. "Vyznal jsem se již 
ze všeho, i ze zločinu svého 
který jsem spáchal v služ 
bách tohoto muže a této ženy 
výpovědi mé byly již sestave 
ny panem Jindřichem v pro 
tokol a já je podepsal. A mně 
lze věřiti, mně, který mám 
smrt už na jazyku, neboť tvá 
ří v tvář smrti člověk nelže. 

Zaplašte chmurné tyto my 
šlenky," jal se Štěpán Loriot 
těšiti pacienta svého, "stav 
váš není tak zlý, abyste musi 
zemříti!" 

Nikoli, nikoli, vím dobře 
co mi kyne!" přerušil ho Jan 
čtvrtek i pokračoval pak: — 

Ano, byl jsem velikým zločin 
cem, avšak lituji upřímně ví 
ny své a budu brzy za ni py 
kati smrtí svou! Vykoupím 
tím snad spásu duše svojí! -
Avšak chci se starati, abych 
zde na zemi ještě aspoň částeč 
ně napravil vinu svou a útrapy 
jež zločiny mé jiným způso
bily. — Manželka Pavla Le 
royera, jenž dokonal za vinu 
mou a spoluvinníka mého na 
popravišti, jest mrtva již a též 
i syn jeho — avšak žije aspoň 
dceruška jeho, jež velkodušně 
mi již odpustila. Nuže, vezmě 
te, slečno Berto, toto, přijmě 
te to, zapřísahám vás — by 
se svědomí mému ulevilo." 

A Jan čtvrtek podával div 
_ ce jakousi listinu* 

Berta, překvapena tímto vy 

slední!" 

tětem, jež Petr Loriot byl v stoupením Čtvrtkovým, přija 
téže noci, kdy spáchána byla 1* s*ce z 'Pkou jf*10 Jistinu 
vražda na mostu neuillském, *vš. Pohllžela tázavě tu na 
nalezl v Polích Elysejských a ^st'nu 8ami)'( ^ n* muže, jímž 
v nalezinci k vychování svěřil.,'8*0 i* podána. 
Několika slovy, pak mladý *^an čtvrtek vysvětloval již 
Šlechtic vysvětloval státnímu»aJe rychle: ^ 
zástupci ještě, že dítě, v Po-i _ Pokračování / 

"4 tr**" 

l 922 Kznáipil * cestou z Plzně 
<k> Prahy v« vi*. rotmistr Fraiji-

Romantika polskách m&erttů v 
Pratt, — MUDr. Ludvík Ihna
tovicz, který byl v úterý 7. červen 
ce nalezen postřelen, přiznal *e 
při vyšetřování, že jej jeho snou
benka Helena Lickiewiczova po
střelila. V sanatoriu nalezeny by-
y také u něho čtyři rány. Jedna 
jo zad, pak do hlavy, do boku a 
évého stehna. Lickiewiczova by-
a proto zatčena. Tato udává, že 
se svým snoubencem seznámila se 
ve Lvově, kde bydlela u své ma
tky Marie Obriskové. R. 1921 
vdala sc za soukromého úředníka 
Constantina Lickiewicze a když 
její manžel loni v říjnu odejel do. 
-luska, aby hledal nějaké zamést 

nání, přestěhoval se dr. Ihnato-
vicz k Lickiewiczové. Poněvadž 
vsak se Lickiewiczova obávala, že 

ejí manžel vrátí z Rusk 
mluvili se. že odjedou do Rakou
ska. kde se dá Lickiewiczová roz 
vésti a pak že se vezmou. Visum 
do „Rakouska však, jak JLickiěwi-
czová tvrdí, neobdržela a proto 
odjeli do Prahy. Zde počaly 
>rzy mezi nimi pro finanční tíseň 
mrzutosti, obzvláště, když prý ji 
dr. Ihnatovicz vybízel, aby si hle
dala místo tanečnice, což odmí
tla. MUDr. Ihnatovicz smluvil 
prý se s přítelem, že odjede do 
Turnova, kde bude laciněji živ. 
Očekával pouze peníze, aby ú 
mysl tento provedl. Dne 7. t 
ra. obdržel skutečně 3000 Kč a 
tu prý večer oznámil Lickiewiczo
vé, že pojede do Turnova sám a 
ona aby zůstala v Praze. Po mar
ných prosbách, když mu připomí 
nala jeho sliby, uchopila prý i 
rozčileni browning, ležící na po
steli a chtěla se sama zastřeliti 
Dr. Ihnatovicz jí řekl, že je mu 
to jedno. V té chvíli stála u okna 
a její snoubenec obrácen k ní zá 
dy, psal prý něco na stole. Vy
pálila na něho ránu a když vsta 
a chytil ji za ruku, vytrhla se mu 
a střílela dále. Kolik ran vystře
lila, neví. Po poslední ráně ská 
cel prý se k zemi. Lickiewiczová 
chtěla se zastřeliti, ale když vidě 
la, že její snoubenec jeví známky 
života, uložila jej do postele; dr 
Ihnatovic přišel pak k vědomí a 
napsal si sám léky, které potřebu 
je. Lickiewiczová donesla mu 
podle jeho receptu z lékárny mor 
fium, dykalé a led. Po morfiové 
injekci, kterou si sám dal, usnul 
Ro celou noc dávala mu Lickie 
wiezová obklady. Lickiewiczová 
nechtěla jej prý zabiti, ani pora 
niti, nýbrž pouze zastrašiti, aby ji 
neopouštěl. Zranění dra. Ihnato 
vieze jest těžké. Na místě činu 
byly nalezen yčtyri vystřelené ná 
boje. Dr. Ihnatovicz nemohl bý 
ti dále vyslýchán, poněvadž jeho 
stav to nepřipouští. U Lickiewi 
czové nalezen byl cestovní pas, v 
němž bylo její jméno vymazáno a 
vepsáno její jméno dívčí: Helena 
Obrisková. Lickiewiczová byla 
dodána do vazby trestního soudu 

Z"letoiních manévrů sděluj 
"Pozor": První prapor 6. pěšího 
pluku "Hanáckého" jest na cviče 
ní v okolí Velké Střelné na sever-
ní Moravě. Obyvatelstvo venkov 
ské chová se k nim dosti ochotně 
neboť vojáci jsou si vědomi, 
dojem, jaký po sobe zanechají 
mnoho přispěje ke smýšlení oby 
vatelstva a podle toho naši hoši vy 
stupu jí, takže obyvatelstvo, 
snad bylo před příchodem vojska 
proti nim zaujato, bude rádo na 
ně vzpomínati. Náhoda tomu 
chtěla, že vojáci první roty moh 
osvedčiti svoji ochotu a statečnost 
rázným činem. V noci za posled 
ního června na prvního července 
měli noční cvičení v blízkosti obce 
Kepitovic u Berouna. Ještě než 
cvičení bylo zaháieno, vypukl 
jedné usedlosti oheň. Vojáci prv 
ní roty, pod vedením nadporučíka 
Honala ovšem nemeškali, v nej 
větším spěchu dorazili do vesnice 
sebrali hasičské nářadí, sami je 
dopravili na místo požáru a jejic 
úsilovné práci se podařio, že zhou 
bný živel byl omezen pouze na 
jeden dum. Obyvatelstvo obce 
Keprtovic s vděčností uznává, že 
jedině ráznému zakročení vojínů 
mají co děkovati, že při silném 
vetru, který té noci vál, nerozšíří 
se oheň na více usedlostí a nezni 
čil po případě celou Vesnici. 

ze 

Otudná znfynosi z vlaku. V r. í znfrnos 
iáuoil * 

jek S s Kryrtinou taškovou zj 
Prahy. Známost pokračovala 
velice rychle a šťastný párek pře
nocoval v jednom pražském ho
telu. Nato se oba rozešli a zdá-
o se, že se již Více nesejdou. Ale 
za několik měsíci dostal rotmistr 
dopis, ve kterém mu Mašková sdě 
ovala, že se ipá stati matkou, 
^otmiftr, jako řádný muž, jí od 
pověděl, že si ji vezme, bude-li 
míti děcko. Za krátký čas psala 
mu Mašková opět a ptala se na 
radu, má«li před slehnutím zůstat 
doma nebo odejetí. Dostalo se jí 
odpovědi, aby odejela. Mašková 
si mezitím prostřednictvím Růže
ny Nové ze Smíchova opatřila 

raze cizí novorozeně, aby )f 
mohla rotmistru vydávati za svo 
je vlastní a vyraáhati na něm pod
poru. Plán se jí také podařil. Do
mnělý otec posílal jí 200 Kč mě
síčně na dítě tak dlouho, až pra
vda vyšla na jevo a Mašková i 
Mová byly zatéeny, Mašková 
vylákala na S. v celku 2600 Kč, 
z čehož Nová oMriela 1000 Kč 
Ve vyšetřováfií jGftlé záležitosti se 
pokračuje. 

Pozor na nuly na amerických 
dollarech! — Plražské banky 
směnárny se upozorňují, že v po
slední dobfc vyskytlo se v různých 
zejména lázeňských místech re 
piá>liky několik pravých americ
kých bankovek, jejichž hodnota 
byla paděláním číslic, označují
cích dollary, zvýšena. Tak na př 
z bankovky dvou a pětidollarové 
učiněna byla bankovka 20-, po 
případě 50-doUarová. 

Nové ředitelství Mhlské spoři
telny v Hermanově Městci. 
Městská spořitelny v Heřmanově 
Městci spravuje po 12. letech 
14,000.000 Kč úsporných vkla 
dů. Vlastní reservy činí 446.507 
Kč. Při volbách dne 9. července 
1924 konaných, byla podle no
vých stanov učiněna dohoda, po
dle které zvoleni jednomyslně o-
pětně pánové: MÚDr. Josef Tů 
ma za předsedu výboru; pan Jo
sef Raušar za ^piatopredsedu 
Předsedou ředitelství zvolen opět 
ně p. Jan Bendi, velkoobchodní t 
a člen správní rady Ústřední ban 
ky českých Spořitelen v Praze, 
místopředsedou p. Jas. Vašák, to 
várník a za členy ředitelství pp. 
Eugen Bass, továrník a MUDr 
Josef Tůma, stát. obvodní lékař 
Správcem ústavu jmenován by 
dosavádní pokladník p. Emanue 
Kubelka. 
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Ze Zlína. — Stavební ruch ye j Tkeorie a prakse. — Nár. Li-

Zlíně je velmi čilý. Velká kru-! sty. — Pan Bustách Moelzer, 
íovka fmy T. a A. Baťa na vý-; min. rada a předák čs. socialistů, 

robu 6 mil. cihel ročně se dokon- hledalprotekciprostřednictvím fa-
iuje- Se stavbou obrovské budo-1ráře l. u pražské konsistofe 
vy administrační se započalo. Fir
mě Baťově byla dále povolena 
stavba 2 nových třípa|r^yýc^ to
várních budov. *T 

Velká automobilní nehoda na 
Slovemku. — Z Báňské Bystřice 
sděluje se "M. S. D." že u Šo-
mosové došlo k veliké automobilo
vé nehodě členu delimitační komi
se, súčastnivších se přehlídky hra
nice československo-mad*arské. 9 
července vracelo se auto, v němž 
seděli min. rada Rousek, vládní 
rada inž. Krištoí a inženýr dr. 
^.enovic z Lučence. Jelo rychlo

stí 90 km. za hodinu. Cestující 
napomínali chaufera. aby jel vol
něji. leč marně. Chaufeur chtěl 
>atrně dohnati druhé auto, v kte
rémž seděli župní úředníci. U $o-
moáové, na prudké zatáčce vo-' 
ant selhal a auto, které narazilo 

silniční zábradlí, jež porazilo, sří-
tilo se se silničního náspu,, 5 m. 
vysokého. Chaufferovi a vedle 
něho sedícímu min. radovi Rous-
covi nestalo se mnoho, ale druzí 

cestující byli vymrštěni z auta na 
vzdálenost několika metrů. Nej-
vážnější úraz utrpěl inž. dr. Re 
novic z Báň. Bystřice, který zápa
sí se smrtí. Vládní rada Krištof 
odvezen do nemocnice v Šalgotar-
pánu a tu shedáno, že má zlome
nou lopatku a-dvě žebra. Jízdy 
se súčastnil také radovecký notář 
Je obava, že utrpěl otřesení moz
ku. Případ vyvolal v celénť oko 
li velké vzrušení. 

ilfr*- A iÉfc a^ia A A 

NEHi VŽBT (AS 
státi v kuchyni u kamen a vanti 
obzvláště je-li letní počasí a hoc 
ně horko. 

čas jsou peníze, a proto potře 
bujete-li jídla dobrá, čistá a hlav 
ně chutně upravená za několi 
minut, zajděte k nám, pro naše 
vyhlášené uzenářské výrobky. 

Na skladě vždy Čerstvé maso 
uzeniny i pařená drůbež. 

KAREL iACHA 
5321 BROAPWAY 
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Are you self-conscious 
fibout the impression 
you make on peopleŤ 

PERSONAL appearancc has a lot 
to do with r he "way you fi»d. * 

Clothes count, of course. But still 
there is one thir k *o many people 
overlook—something that at once 
brands them as either fastidious or 
Catfilets—the teeth 

Notice today how you, yourself, 
watch another p< rson's teeth when 
he or she is talking. If the teeth are 
not well kept tht-y at once become a 
liability. ^ 

UttfHn* T—th Pasu éw tmk 0 mm m>fj. At Utl tur riumiM iimwfdm piliihint intrtjhnt that tl—nt mM-
Ml %cr*tckint tkt fnomtl—* éifern It frithm fittolls Iftarf. 

A  large tubo < > f  Listerine Tooth 
Paste is only 2S cents; at your drug* 
«ist.—Lambert Ph irmaeilCo., Saint 
Louis, U. S. A. 

• 
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spolku pro dostavění metropol, 
chrámu sv. Vífe v Praze IV!" Jde 
o. rozebrání velkých varhan v me 
trop. chráimi sv. Víta a o přene
sení i opětné postavení menších 
vaifcai) do basiliky sv. Jiří. Pan 
Lustach Moelzer chtěl takto po

moci a ten obchod opatřiti svému 
»ratrovi v Kutné Hoře a vysadili 
tak konkurenční firmu Elm. S 
Petr v Praze, která jest již 38 
roků ustanoveným stavitelem var
um při metrop. chrámu sv. Víta 
Proto vzbudilo jen podiv zmíně
ných korporací, jak předák nár 
sociální dovede v případě potřeby 

klerikální" styky navazovali. 

H E R O L D S  
PHARMACY 

proslulá 
česká lékárna 

Lékařským předpisům se 
věnuje ta největ&í pozor

nost. Zkuste Heroldův 
lék proti neaáživnosti. 

Léky faruěeiy. 
5806 BROADWAY 

proti Cable Ave. 
•— Oba telefony. — 

Doneste lékařský 
předpis do lékárny 

kde zaměstnávají se pouze vy 
plňováním předpisů. My vás 
obsloužíme lepší jakostí a ufte 
(říme vám peníze. Pro váií 
předpis poěleme a také vám 
jej doručíme, zavolejte pouze 
Broadway 151 a budete oka 
mžitě obslouženi. 

Kuchtova Lékárna 
(Pouze trochu lep&í 
.. v předpisech) 

BROADWAY 
206 Atlas budova. 

Moderní hudba. 

Kupoval jsem pro hosta t ven 
ku, který chtěl všechno v Praze 
vidět a slyšet, také lístek na fe 
stival moderní hudby. Slečinka u 
pokladny předprodeje podává mi 
jeden a já prohlížím plánek kon 
certm síně. "Ale prosím vás 
vždyť je io místo zrovna na kraj 
u dveří/' namítám. 

fKllfS ^ t *' >. 
STRAN/^JjAT\ 

íyr | 

Obchodník a syn. ^ ; 
"Co pak ses tak zamyslil, M$-

rícku, nad tou domácí úio!.cuV 
Ale, tátalébn, to máme pí

smenku ze římských dějin* * O 
triumvirátu. A já si na toho &tr 
tího triumvira nemohu ted' vzpo
menout: César, Pompejus §,-tw 
a?" — Napiš & Comp." 

V obchodě s pánským zbozinu? 
"Vašnosti, doporuěuji tuto kflÉN 

vatu. V té budete o dvacet let 
mladším." 

"Tak tu raději ne. To byfclf 
musil znova k odvodil.*' 

U $oudu. 
Xo vás, to, obžalovaný na£|» 

(Jlo. že jste v tom krámě vzal 
zrovna toho stříbrného Smetanu >'* 

"A co byste vy vzal, pane Sk 
do?" -

Nový neb z druhé ruky 
nábytek koupíte 

nejlevněji u 

S T A N D J I I B  

F U R N I T I I E  

Ut'' 
& 

4914 BROADWAY 
Kupujeme i vyměňuje

me nábytek. 

K A R E L  H O R Á K  
VÝROBA VÝTEČNÉHO UZENÁŘSKÉHO ZBOŽt 

Plt>dej ve velkém i v malém. Výsek nejl^j^io 
Zívá i vypařená drůbež. 

Pravé české j^t^r^j^cy a jelítk*. 
Oba telefony. 

áfe-sn 4911 CLARK AVE. :: 

O J E T t  K Á R Y .  
Naši prodavači docilují rekordu proto, že prodáváme 

nejlepsí káry za nejnižší ceny. 

FOROKY 
$50.00 až do $250.00 

C H E V R O L E T K Y  
C $50.00 ai do $875.00 

MAXWEtL, OVERLAND. HUDSON $50 a VÝ3E. 

B R O X B W A Y - C H E V R O L E T  
6923 BROADWAY -

— S P L Á T K Y —  

VŽDY CEESTVÉ UZENÁftSKÉ ZBOŽt 
©OMÁCí VÝROBY U NÁS K DOSTÁNÍ 

^ Teď v době letní, zaopatřte sobě naše 
salámy, které se nekazí a přijdou Vám vhod 
jste-li náhodou ve volné přírodě. jPoebut-
náte si. 

Taktéž i maso vždy ve velkém výboru. 
D O M Á C Í  S U L C  

NÝČ & PÁTEK 
4703 BROADWAY. 

*#p 

Spořitelní 
Banks 

Lodní 
fotky 

A \o 

JTbc Clevelan5 
^ruat Company 

HLAVNI ÚŘADOVNA 
Euclid u E. 9. ulice 

Broadway u Harvard 
Madison u 124. ul. 
W. 25. u Frankin 4f> 

Fulton u Arnold 
a 48 jiných sousedství 
v Clevel&ndě a okolí. 

ti 

CD 
vkladat«6. 

£W '13 
výmén* J 

ifc; 

il 

"i| 

iíáfc 


