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nebyl doma tak ohnivý a horoucí nežli byla s prací touto hotova
že z hrobu ozývá se klepání Ulenýbrž nápadně ochladlý Pan

Johanka umínila si vypátrali pří kána spěchala do bytu otcova

když tohoto v něm nezastihla běREUMATISMUS činu této změny a úsilí její mělo

výsledek Jednoho dne mužíček
sdělil choti že má jistou nevyhnu

zeia pro tarare který však na

Z ČESKÝCH VLASTÍ

Blesk v dltské zahrádce — V

Moravském Krumlově udeřil dne

i t m o pfil čtvrté hodině odpo-
lední blesk do německé dětské za-

hrádky v době když v ní dlely
ještě dftk) Blesk prorazil strop
na dvou místech rozbil dvě okna
a vjel pak do země Opatrovnice
Žofie Strnadova byla omráčena

hřbitov nešel S dívkou odebra
se tam kaplan který rovněž kleuvlnen Je kyselinou v krvi

telnou obchodní cestu a vzdálil se

z domova Paní Johanka rychle páni zaslechl Nežli by byl však

Kauckého Poprvé provdala mb

Holasová v roce 1886 za čalooaf-k- a

Jana Khemetra a nímž viak
záhy po svatbě přestala žiti
zdržovala se ve společné domác-

nosti s poštovním kontrolorem p
Ant Kauckým na Král Vinohra-

dech po Šest roků Loni v so£~

síci červnu Kaucký ochuravN a
poněvadž Holasová-Khemetrov-

naléhala na něho aby se s ní dal
oddati svolil poštovní kontrolor
a na smrtelné posteli dal se Ho-

lasovou oddati nemaje ovšem ta-

žení o tom že nevěsta jeho jedno

se oblékla a následovala muže dal rychle zavolati lidi ze soused
nenápadně opatrně Pan manžel nich domů by rakev z hrobu ne
spěchal ulicemi Starého města prodleně vykopali a stařenu z ní

Dra Petra
Hoboko Poříčí až do Karlina Srdce kla vyprostili poslal pro faráře a prodruhým dvěma ochromeny nohy

Děti srazil blesk k zemi ale ne oiané manželky tlouklo čím dále lékaře načež teprve po jejich pří
zranil jich Vzpamatovaly se záhy chodu byla rakev vyhr?bána Potím mocněji když se dostala za

mužem až do sadu u invalidovny
za Karlínem Tam natrefil se ho

vstaly a pustily se polekány do

úpěnlivého pláče a nářku Kdo
jejím otevření shledáno však že

stařena jest mrtva Nezemřela

0 UM podrobnosti sdresajts:

Dr Peter Fahrtiey
1IMUSH0YNEAVE CHICXGO ILL

odstraní příčino

přirozenými průchody již se provdala a že její první mol
je slyšel poznal nejlépe pro kcho však smrtí přirozenou nýbrž lékař je dosud na živu Brzo po statdinář s aoletou Švadlenou Helenou

M a oba počali se miliskovatizřízena tato "přelejvárna" pro nej zjistil že skonala teprve před ku Kaucký zemřel načež jen
útlejší mládež Po udeření blesku několika okamžiky a že zemřela žena vyzvedla si kvartál pohřební
kvapil kde kdo v městě ke školce zadušením Pravá její ruka byla

odřena patrně následkem klepáníČeské Uhovarnictvl — Dle zprá

v obnosu 400 zl a pravidelní
brala pensi měsíčně 50 zl Pra-

podivnou náhodou vyšlo na jevo

Náhle objevila se před nimi kla-

maná manželka Způsobila hlučný
výjev při čemž pádná její ruka
doléhala na oba muže i jeho mi-

lenku Muž záhy uprchl a utíkal
domů Zápas obou žen trval pak

na víko rakve kdežto - levá rukaLee-Glass-Andre- esen Hardware Go vy zemského statistického úřadu

pracovalo v Čechách v minulém vložena byla pod zády mrtvoly že Kaucká liž jednou bvla oro--
roce 350 lihovaru ohlásily ke vdána Byla předvolána k výŠamberkův "Karel HavMek Bo

ještě delší dobu až konečně za
rovský" na jeviíti — Po I7letěm

— -- prodávají ve velkťnu —
Tlařené vyrážené a lakované plechové tiáčlnt--Cínovan- ý plech
Železný plech a kovová zboží— Ostnatý drát hřebíky nožířské
ZboZI bicykly střelné zbraně náboje a sportovaké zboží

l2l9-22- 3 Harney ulice - - - OMAHA NEBRAŠKA

zdanění 444677 hl (100 proct)
lihu a zapravily 10835835 zlat kročila stráž a předvedla obě na

slechu na vinohradské policejní
komisařství kde se po dlouhéoa
zdráhání přiznala že provdala t

zákazu propustila teprve nvní
ražská censura na české jeviště

daně konsumní a výrobní Boni-

fikace hospodářským lihovarům
činila 583 261 zlatých Dani kon

karlínské komisařství kde o pří-

hodě té sepsán byl protokol Co

se dále dělo v domácnosti manže-

lů S o tom není nic známo

iamberkova "Havlíčka" jímž di podruhé v době kdy prvý její
muž ještě žil a že oklamala erárvadla pražská právě zahaiuií svúiSouth Omaha Eréwing Co sumní podrobeno bylo 230 liho 900 zl Holasová-Khemetrová- —etní repertoir Hra tato ze života

Matka vraledlnid dítka — Vvarů 215 hospodářských (jeden s Kaucká byla pak zatčena a k trestnejvětšího Čecha národního muS-- JETTEE raajlteíl
vaH

čedníka vzoru n:podainé českévýrobou droždí) a 1 5 ostatních (z
nich 5 s výrobou droždí) Z liho

neděli dne 29 m m přišla do

Vildštejna u Chebu 33letá man

nímu soudu dopravena do vazby
vyšetřovací pro zločin bigamie
podvodu

povahy má zvláště mohutný vý
želka hostinského 2 Moschiše vvýtečné pivo obyčejné jakož I zvlá&tní druh Pale Export" znam v dnešních poměrech kdy

zdá se Že zase nastává nám týž
Bavorsku Barbora Wunderlicho-v- a

provdaná Pichlová se svým
Panorama krkonoiské Z nížiny

abské od Poděbrad Kolína a
Telefon r South Oranže 8

Český zástupce: T GíTIVTXr-TTn- r tn

varu těch spracovaly 126 brambo-

ry 88 brambory a obilí 16 mela-s- u

9 kukuřici 6 jiné obilí 4 ře

pu Do 2 hektolitrů denně vyrá-

bělo 47 lihovarů do 4 hektolitrů

zápas jako za doby bachovských
persekucí Není pochyby že tato nejkrásněji ovšem z KaBku a

Kutné Hory bývá za jasných dnaJediný pivovar v Nebrasce který zaměstnává českého cestu

jícího zástupce ——— hmm
hra uvedena na jeviště setká se s

nejživějším zájmem našeho lidu127 do 7 hektolitrů 43 do 10 hl

61etým synem a přenocovala v ho-

stinci Becherově Bylať tam zná-

ma neboť se ve Vildštejně naro-

dila a do Bavor přestěhovala se

teprve v nedávné době Nikomu
Hra poskytuje dosti vděčných

do 20 hektolitrů 2 do 40 hl 2

více 8 lihovarů Výrobní dani

několikráte v letě viděti na Krko-

noše tak jasně jako bychom se
dívali na plastickou mapu horstva
toho od Kotle až ke Sněžce Ve--

momentů i pro herce divadelníMETZUV PIVOVAR Kniha vyšla nákladem knihkupepodrobeno bylo 20 lihovarů z

nich spracovaly 7 ovoce peckové ctví Jar Pospíšila na Perštýnč ikolepý však byl pohled na úplat
jaderné' po dvou obilí bobule

tudíž také nebylo nápadno že po-

číná si poněkud výstředně a nikdo

nepovšimnul si ani slov jejího sy-

náčka když poděšen pravil k mat-

ce: "Viď maminko že do rybní

ryrábí vyhláSený a po celém MvtvAtr 1nífr Objednávkám věnuje se Pan Antonín Macek z Chicagavinné kaly jeden vinné matoliny a
1T1WIZUT ivianzápadě za nej lepil uznaný zvláštní pozornost absolvent pražské konservatoředroždí a jeden jiné látky Nejvíce

zasněžené hřebeny svahy hlavní-

ho hřbetu s homolovitou Sněžkoa
v úterý dne 23 dubna kdy snfk
hor paprsky slunečními zářit tak
krásně a jasně že se nám zdábr

žák profesora Ševčíka podrobil seíhovarů připadá na finanční okre ka již nepůjdeš?' Co slova tato
státní zkoušce z hudby s vyznasy: Tábor 85 Čáslav 48 PlzeS znamenala seznáno teprve pozdě- -Omaiia Brewing Ass n Pivovar menáním

Nespokojené strany politické na
Krkonoše k doběhnutí blízkými

Moravě svolaly do Brna velkou

politickou schůzi na které mělovyrábí celém západu rozesýlá výtečný ležák
Ovšem pěkný úkaz ten bývá ne-

omylným znamením deštivého po--'

časí nejdéle do třetího dne Sněhy
krkonošské teprve nyní tají a čá-

stečně napájejí inundaci labskou

se jednati o případném spojení
všech nespokojenců a stanovení

podmínek za kterých bylo by
do této doby s luk neustoupivŠTKoóáry k pohřtoům

obdržíte vždy nejlepší a nejlevnější

H#Wi Máry gnmoTf mi ráfy opatřené zahříTaillj pro boIh M Bývalý předseda záložny v Hras
ničích na Moravě Václav Novot

ný spáchal sebevraždu skokensTelefon 257 si- -ir Paláce Stables 1623 Davenport St

- - Spraní česlcá
do Macochy Po katastrofě jme
nované záložny stal se Novotný
trudnomyslným pročež dopraven
byl do ústavu pro choromyslné
odkud byl před 6 nedělemi pro-

puštěn a vrátil se do Hranic

nnnmlnuá n nniiAfiiiín IrQnnolář yOmalia

možno společně v politice postu-pova- ti

Schůze súčastnili se hoj-

ně též sociální demokraté se svými
vůdci a řečníky Prvně ujal se
slova p dť Choc z Olomouce

jenž promluvil o politické situaci
delší řeč promíchanou četnými
nájezdy na vedoucí českou stranu
Potom mluvil p dr Koželuha o

součinaosti stran Řečník vy-

tknul jednotlivé body této myšlén-

ky a zmínil se o modu vivendi

jenž umožnil by aby národní děl-

níci sociální demokraté radikální

pokrokáři radikálové a realisté

jjULUiunuia a pujioiujiui naiiuoiai e'

V L VODIČKA 213 jižní 13 ulice Patrně duševní choroba sě mm

j ''
''

4 w

vrátila a dohnala jej k sebevražděProdává nemovitý majetek v sever a lil Omaze jakož i pozemky na venku
Pojišťuje proti ohni u ncjlepíích poj Biujicicu upoiecnosu
Obstarává pravá vlastnická labstrnklvi Tříští místo-preside- ntProdává DfeDlvn( lístkv za neinižší možné cenv a zasílá neníze do všech řá- -

stí zorni Kakousko-Uhersk- a
Edo jim bude jest otázkou zaiímaifaf-

Vyhotovuje zápisy hypotéky smřnky nálemnd smlouvy poslední v&Ie atd
vse za mirno ceny a k aplne spokojenosti kazdéno umí

TŽtICETILETiL
nyní mysle předních politikáři a ač celá
řada vynikajících muž& byla již ve spot
jení s úřadem tím uvedena zajisté že ko-

nečně vyvolen bude muž kterýž zájmům

mohli společně pokračovati Po
dru Koželuhovi ujal se slova so-

ciální demokrat Haberman jenž
počal útočiti na národní ďělnictvo

Když prý ve spolčených stranáchí MáKTJ Jí l"
strany nejvíce prospěti mfiže A to platá
zároveň i o léku Když žaludek váf se~
slábne a vy trpíte nezáživností zácpou a
zmalátnělosti a když potřebuiete lékabudou též národní dělníci nemůže

GUVEBNÉR SANFORD B DOLE jímž by váš systém posílen a chuť k jídlase k nim přidati sociálně-dem- o
Sanford B Dole byl ustanoven za guvérnera Havail presidentem McKinleym Jme

kratičká strana Po slovech těch
Dr ČEPELKA
v Čechách promovaný

i zkuíený

novani to sestálo na zaklade zákona pfiatěno kongresem ohledne vlády naPureMalt vznikla v sále vřava "Nespokouavaisau ran uoie oyi presidentem repuniiKy Která tam Dyia promasena po
svrženi královny Liliuokalani a setrval v úřadu tom až se Havaíl připojiio ku

vracena Dyia neučiníte cnybu kdy
zkusíte nejlepší ze všech léků Hostetters
Stomach Bitters Již po padesát roka léčf
a odporučována jest předními lékaři Jest
též výborným lékem proti malariizíntnici
a horečce a k dostání jest u každého lé-

kárníka Zkuste ji

jenci'' počali se vzájemně hádati
Spoj BtátOm -

bylo by snad došlo i k menším
KJlLEIťSO Whiskey

DIST1UEOANO
BOTTLED AT THE

1 dále ťraha 27 Budějovice 22 zápasům kdyby schůze nebyla
včasně rozpuštěna Po rozpuště

ji Paní Wunderlichova-Pichlov- á

požádala ráno hostinského by jíChrudim 15 Jičín 6 Cheb Lito Do Chicago Illinois
měřice a Chomutov po 2 napsal telegram aby její muž oka ní schůze vytáhli sociální demo-

kraté demonstrativně ze sálu za~J lilllll I llHIÍ h Politické divočeni začíná hnízditi mžitě přijel do Vildštejna a psaní
zpěvu "Písně práce"ve správním výboru "Sokola'' na

Královských Vinohradech Za čle
Želivský "Koniár V klášteře

ORniNtJJK
v České lékíbnb

F NEDĚLY & SYNA

V CRETE NEBRASKA

VtJkerí předpisy MkafokS vyho-
tovuji M v této lákimS a právní a
vMúmlti t n1ÍLUIi-- h g ni?P
lion Ibnich přosttedko gr-t- ř

DlSTILLER

GUARANTEKD

PURITY
premonstrátském v Zelivě zemřelna jednoty přihlásil se totiž před

nedávnem posl fil pan Chýský

jejímu bratru se stejnou žádostí a

vypůjčila si od něho též peníze na

telegrafní poplatek načež vzala

psaní a odešla s hochem z hostin-

ce O 11 hodině dopolední zpo-
zoroval vozka v nedalekém rybní

sřr-(BS--
s

tyto dny P Viktor u věku 87 let
ento pán byl dlouhou dobu čin Kněz tento byl dlouhá léta správ

STRENGTH ANJ)

FLAVOR

Oznamujeme tímto ct krajanům
naším že převzal jednatelství Po-
kroku Západu Knihovny Ameri-

cké Knihovny Hospodářské a Ho-

spodáře známý tamnější krajan p
Josef Skalský číslo 675 Loomís

ulice Pročež upozorfiujetae kaž-

dého by v zájmu časopisů našick

se na něho s důvěrou obrátil

V úctě Vydavalelstzs
'

ným v sokolské jednotě slánské cem bohaté knihovny klášterní
byl také Činným členem pražského Před několika lety dal mnohoa ve r --tv tvK dostání v lékárnách hotelích

vlcch známých obchodech knih a spisů na dvou povozech
vyvézti ze Zeli v a tam je— spáliti
Cenné knihy a dokumenty tyto se

vinohradské "odkryl" na něm ha-

nebnou jednu skvrnu doslechl že

je "socialistou" a nepřijal ho za
Člena — Takovým chováním si

Sokol stvo ve studentstvu a v mla

týkaiy po vetáině doby husitskéHAMBURSRO-AMERICK-
A LINIE

Nejvétáí paroplavební společnost na syété 1

THERB NEVĚR WAS BUT OBX

ku u silnice mrtvolu ženy a vedle
ní na vodě plovoucí dětskou čepi-

ci V mrtvole když vytasena
poznána byla pí Wunderlichova-Pichlov- á

- Po jejfss synáčku neby-
lo však nikde potuchy a teprve
odpoledne byla Mrtvola jeho v

rybníce nalezena - Die zssínčného

výroku hocha pokusila se paní
Pichlová o vraždu hocha a sebe-vraž- du

již před tím nežli zavítala
do hostince Becherova Hrozného

Vražda ze žárlivosti V obci
Oberheitzendorfu na Moravě na- -dá inteligenci přátel nizfalcáj„na—
ezena 67letá Anna llollová jakoonak tvtn vrstvy od sebe odvrátí" ' Společnost tato udržuie celí rok nravídeín anniení 5 EvroPO" ELDREDGfímrtvola Její muž který přes

dvouŠroubovými loděmi Nejrychlejší jízda z New Yorku do Hambu-
rgu Lodě odjíždějí ve čtvrtek a v sobotu její stáří na ni velice žárlil udal

že spadla s postele a se zabila

Lékařským šetřením bylo všakHambursko-Amerlc- ki Linie jest oejstarSI Německá Trans-AtMntlck-
á Paro-

plavební Společnost a vlastní 147 lodi majících ohrnou snosnost 429767 tun 78 s zjištěno že Hollová zemřela smrtí

It was placed at the Highest Standant
years ago and it is right there y

ROT H0W CHEAP BUT H0W GOO
NOT H0W TRASBY BOT H0W KELIACI

těchto Jsou veliké námořní parníky zahrnuj Icl 84 dvouarobových parolodi které ku
nevlastní žádnápohodli cestujících zvlast zařízeny jsou Takový počet parolodi

Ohledně přeplavu a cen pbrafte se naJiná společnost

HAMBUBO -AMERICAN LINE
Kei Tort 1 159 EandolpU Street Ctícaio Dl37 MiaT &'ťu

neb jejich Jednatelů

To pak nebude na škodu jen vino-

hradské jednotě jejíž činné člen-

stvo beztoho hlavně studentstvo
tvoří — ale pro sokolskou věc vů-

bec A pro tu měli by vinohradští
sokolští výboři svoji strannickou
nenávist alespoň trochu držet na
uzdě

Příjemné překvapeni —Nedávno
obrátili se dva chudí horníci z

Kladna u Prahy na směnárnu 'Če-

ského úvěrního ústavu v Praze s

dotazem zda jejich svého času na

splátky zakoupený srbský státní
los z roku 1881 série 3574 číslo 9

nebyl snad jii tažen Nahlédnuv-
še do tažebních listin "Českého
Merkuru' shledali úřadníci smě-

nárny že dotyčný los tažen byl již
dne 14 října 1898 s hlavní výhrou
90000 franků což ovřem šťast-

ným výhercům bezodkladně ozná-

mili

Na tiletech — Paní Johanka S

majiteika konfekcionářského ob

THE 0LD REUABLE ELDREBO

Činu dopustila prý se v návalu

choromyslnosti
Pomsta odsouzeného — Frant

Vilfer iSletý dělník z Vildšteina
odcizil po novém roce svému sou-

druhu Ant Hoyerovi 15 zlatých
Krádež byla objevena a Vilfer od-

souzen k těžkému Žaláři na tři mě-
síce Po odpykání trestu číhal
Vilfer na Hoyera hlavního svědka
ve svém procesu Když Hoyer
přišel zvolal zákeřník: "Teď se

spolu vyrovnáme!" nasadil pušku
k líci a vystřelil Náboj zasáhl

Hoyera do prsou a okamžitě ho
usmrtil Bratr Hoyera chtěl vraha
zadržeti ale Vilfer i na něho namí-

řil Nevypálil však ránu nýbrž
uprchl do lesa kde se zastřelil

Za lira pohřbena — V Horní
Lhotě u Blánska zemřela dne 27

dubna 7oletá žena za příznaků
křečovitých a byla dne 3a dubna

The Wheel that has for years heH

Paroplav Spal
SGv-nSmccfí- ófio

Lloydíi

Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes
moře za 5 dní 15 bod a io minut -

Po parolodích expresních s New York o do Břemen 13300
" " " 'pratldelnýcbt 3000

endnrance Records of the World

násilou Holla byl zatčen a do-

dán soudu

První družstevní lihovar na jihu
íeském Hospodářsko-včelařs- ký

spolek ve Stráži nad Nežárkou

zahájil na podnět předsedy pana
Jana Fistra akci pro utvoření ho-

spodářského lihovaru Zřízení
lihovaru stalo se skutkem dne 22
dubna Družstvo má členů se

122 podíly po 240 K Každý po-

dílník dodá na podíl 20 q brambo-

rů Rolník za slušnou cenu zpe-

něží svoje brambory a dostane
kromě toho vždy na 1 q brambor

t20 1 výpalků Jimi nabude
krmiva pro žírný dobytek

Sensaínl odhaleni bigamie Ne-

malou sensaci působí na KráX

Vinohradech zpráva o odhalení

bigamie které se dopustila 4iletá
Antonie Holasová Zena čalouní-

ka podruhé provdaná za vrchního

poštovního kontrolora p Antona

The Wheel that Runs Easier than 1

other
The Wheel that is always Dp-To- -]

and Ahead with Improvetnenta
A WHEEL TO BE PROUD OP" " expresních t Břemen do New Yorku 13860

13660" M M "pravidelných! -

Eldkedgk Ridbks ark RESFsenat
EtDBJtDGB Ridbks Gkt Satisfa

orrcATAioauc
ANO SCC WMV

HLAVNÍ ÚŘADOVNA: v '
"

' '

Q33IiIOBQ cS5 CO
HLAVNI JEDNATELE PRO ZÁPAD

chodu na Malé straně pozorovala Natlcaal Sewls? Machlrs Cgv poslední době Zt a panem man- - [pohřbena na blánském hřbitově BCLVIDCRC 4LL ~
želem Čefikem S hodinářem sta Hrob její zasypávala pak hrobní n

XU U se nějaká podstatná tměna Už kova dcera ktérá zaslechla dříve


