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Nabízíme vám zvláště výhodnou koupi
chladných pohodlných botek pro mésíce

Dámské žluté letní botky —
prostředních re! kosti — pSUni ihotovené dobré padnouoi

Dámské žluté letní botky — "aY"
e soukenném ivrlkoia proutFodut velikosti ibotoveoe pro 'Nobraik''' ' 3

— V jezeru Manawa utonul ve
středu k večeru mladík Fred

Mayne z Council Bluífi a sice spů-soben- o

neštěstí převržením se Člu-

nu v němž zároveň se tedmi jiný-
mi ku břehu vezen byl z parníčku
kterýž na mělčině uváznul Člun

byl příliš malým než aby tolik
osob pojmouti mohl následkem
čehož voda do něho nabírati se
počala a proto také dva mladíci
dobří plavci bez dlouhého otálení
do vody skočili a ke břehu plova-
li mezi tím co ostatní vodu klo-

bouky vybírali počli Záhy však
seznali že práce jejich marnou

jest a Že voda dnem do člunu vni-

ká a tu ve strachu všichni povsta-
li a člun překotili Všem s vý-

jimkou Mayna podařilo se převr-
ženého člunu se zachytnouti
Mayne však neuměje plovat pod
hladinou zmizel a než plavcem
jedním ku pomoci mu přispěno

— V pondělí odbýváno zvláštní

zasedání rady městské a to za tou

příčinou aby platební seznamy
zřízenců městských byly přijaty
tak aby tito služné své liž před

Čtvrtým červencem dostati mohli
V témže zasedání podáno radě
několik žádostí O" vyplacení od-

škodného za úrazy prý vinou mě-

sta utrpěné a všechny odkázány
výboru právnímu k vyšetření

— V pondělí dopoledne nale

zen byl v černošském nevěstinci

jednom na 8 a Dodge ulici F L

Bishop inžibýr ze Saint Paul
Minn ve stavu bezvědomém a

záhy po dopravení do nemocnice

Clarksonovy smrt následovala Vy-

šetřováním zjištěno že Bishop po

celý minulý týden nalézal se na

"spree" a Že v nevěstinci onom

již po dva dny ležel Pil výhrad-
ně jen víno a několikráte morfin

vzal a dle výroku lékařů spftsobe-n- a

smrt jebo otravou vinným ka-

menem a přílišnou dávkou morfia

— Policejní soud začíná se ko-

nečně zase "vypláceti" Za čer-

ven skolektováno $28250 pokut
a útrat a za poslední tři měsíce

příjmy soudu celkem $706 obná-

šely To jest proti roku minulé-

mu značným zlepšením neboť za

Dámské žluté etní botky —
ae loukenom tvrlkem — prostředni IplCkou — rybrené' piry

Dámské oxfords —
£lut ntb farní — celo kolen — heiky Itroké „

Dívčí a dětské zapínací střevíčky —-
telutinkovui vrJkem — 8!4 aí 11

NeJnovíJ lích viorká 11 % ai t
Dívčí a dětské zapínací střevíčky —
t patentní kůle — velice vkuunť — ai 11

Vkusné a pohodlné l% aií SteO
Botky pro dívky —

l tnílutí aternésvríky kožené neb soukenné viecni!řekka2dj pár laruíen I3U

Botky pro děti —
íluté Jnřrovacl neb zapínací aoukenné nub ferné avriky vleho druhu

Koóáry k poliřto-ů-ix-i

obdržíte vždy nejlepší a nejlevnější

utonul Neatcští tohoto by lú svěd-

kem několik tisíc osob aniž by

možným bývalo mu zabránili

— Přeplav z Čech neb do Čech

objedná neb zásilky peněz vyřídí
spolehlivě a svědomitě J Rosický
v písárně Pokroku Západu tf

— Za měsíc červen skolekto-

váno bylo pokladníkem městským
A H Henningsem celkem £604-2624- 4

daní městských 8 čehož

$13434448 připadalo na daně
osobní Příjem za měsíc tento
tvořil 55 procent celkové letošní
daně pozemkové a 68 procent
celkové letošní daně osobní

'
V

červnu roku minulého skolektová
no pouze jen $16990549 daní
tak že jeví se v příjmech zvýšení
téměř Čtyřnásobné

— Veřejné cviitní odpolední
spojené se zábavou večerní pořá
dáno bude Tělocvičnou Tedtiotou

Sokol dne 5 srpna a sice určen

jest čistý výiěžek na krytí aspoň
částečné výloh spojených s vy-

sláním čety k národním závodům

sokolským kteréž v Clevelandu

pořádány budou — Zajisté Že

návštěva bude co nejčetnejší

— Ve středu došla do města
našeho zpráva o náhlém úmrtí

právníka zdejšího W R Morri- -

se kterýž v minulých dnech s ro-

dinou svou na výlet do Wyom -

ingu si vyjel Zasažen byl v She- -

ridan ochrnutím srdce a smrt jeho
byla okamžitou

— Pik-ni- k Dřevařů pořádaný
ve středu v Riverview parku setkal

ses úspěchem neboť odhaduje
se že r parku přt nejmenŠím 20

000 osob shromážděno bvlo Mi

mo dřevařů zdejších přítomny byly
1 delegace z Fremont West Point
Washington Blair Desoto Web-

ster Vaiíey Scribner Everett
Ridgley Hooper Nickorson Arl-isgí&- íi

Deaulug tuii So Omaha
Florence a Council Bluffs Pro-

gram sestával ze Čtení prohlášení
neodvislosti řeči právníka Jeffert-s- e

a různých zápasů při posled-

nějších zvítězila při běhu s vej-

cem sl Anna Hoíímanova

— Dr Jul Sieverling zvěrolé-

kař 2844 Binney St Heslo: Bez

vyléčení Žádný plat 8omi

— Na dětském výletu nříítf ne-

děle bude živo a čilo v Syndicate

parku Mládež omažské a south-omaŽs- ké

svobodomyslné školy si
tu dá dostaveníčko a starých tam

zajisté také nebude scházetí Prů-

vod dítek se dostaví již 01 hodi-

ně s poledne do parku načež bude

odpoledne stráveno v zábavě dí-

tek Asi o 2 hodině bude před-
nesena řeč o mistru Tanu Husovi

jebož neofeřoleáosíř -Vzdán búiě
natřičrrf hold Pak nastane zába- -

va dítek oa níž i odrotlf nH91ai--l

Pili J EXFELLER
I

Vimm MW iaL UtM ntttff ptuUI ll
Je4ao maohch dutUal taimfch otob I

AXANNlS RCCTORY

IIOXAST UVST

VNWYbrku21zařil89amPfesvidéiv st o pfednos--

fMhVUthoJOTVOVCHa

PAÍN EXPCUCRU a vyzkoušev jeho

úftnnotto kftrei svědectví vydá
vají nesčíslné dosvědčeni pánu

ohoricb neváhám připojiti sou
hlas svui k těm kteří chválí tento

výtečný přípravek

-- mprávtr B2 kefolickych ikof

Tmjto MdRkil
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— V minulých dnech došla do
města našeho zpráva že prý paní
Sarah Hiattova s rodinou svou v

městě našem bydlící stala se dě-

dičkou milionářského strýčka —

ne z Ameriky ale
t
— z Vídně

soukenického továrníka Felthorí-f- a

kterýž prý tam před nedávnem
zemřel a několik milionů dědicům

svým zanechal

— Ve středu vyvoláoi byli ha-

siči pouze jen Čtyřikráte a spůso-ben- á

ohněm škoda byla jen nepa-

trnou Po prvé vyvoláni v sedm
hodin ráno když na Chicago a

16 ulici od prskavky záclona nad

výkladní skříní chytla V 1 1 ho-

din chytnul na 38 a Chicago ul

domek E M Coxe a spůsobena
škoda $125 obnášející Ve 2 ho-

diny opálen poněkud domek Wm

Dernouda na severní 17 ulici a

po 3 hodině chytla stáj na 26 a

Dodge ulici se škodou též jen ne-

patrnou

— Kťrá mouka le jest nejlepítt
Nu WUberski Zwonlflta a Aksami-t- a

To se vais!

— Dle zprávy výběrČího
vnitro-zero- oí

dane v Omaze byl týden
končící 1 červencem nejbohatším
na přijmy v tomto okrsku kole-ktorské-

Vybralo se v týdnu
tom každodenně přes $27000 a

zá celý
: červen - tu byíc '=

přijato
$324484 Za účetní rok který
30 Červnem končí vybrala zdejší
vládní kolektura $3383918
— K nedělnímu výletu sejdou

se žáci české svobodomyslné Škcly
v Sokolovně o půl jedné po pole-

dni na který čas budou káry k

odjetí do parku objednány

p:
---- sajon waitera Aloise na ji2

14 ulici byl oloupen o $2456 a

dle všech známek si zloději dveře

přední odemkli jimiž do hospody

pohodlně vešlí Mezi veřejemi
nalezen byl přestupný istek na

ikru '

zuítiieuauý 6 hod 40 min
ráno což nasvědčuje kdy krádež

ta se stala

— Před 6 týdny zmizela 24letá

Maggie 0'Shea z Jorau sestry své
a 've stavu jakéhosi pomatení se

potulovala po 10 dní v lesích a

polích Žijíc od toho co jí právě
pod ruku přišlo Konečně byla
na jedné farmě u Florence zadrže
na podle popisu jejího jak byl
v novinách uveřejněn Od doby
té žila u své sestry pí Labeyové
v č 1 2 1 1 Devenport ulice ale

předešlého týdn se zase ztratila
Dívka se zdá být úplně zdravou
na rozumu tomu není tak

neb její jednání poakazuje na ja-

kousi duševní nepříčetnost

—- V Omaze byl dán k zanešení

do kcěh úředních cejvctafuluhupíš

íímotXgigfy jak? SSy tát řředio--

žen byl Swiftova nakladárna

masových vířúbku aa vydlužiSa na

Savings bank jíž dala na obnos

ten úpis dlužní který v knihy byl
vtělen Jen kolkové daně vládní

bylo na dokument ten zaplaceno
12500 Přilepeny byly na něj
dva kolky berní po liooo a jeden
J500 Tento obrovský n'ortgage
se vztahuje nejen na zdejší maje-

tek Swiítovy společnosti ale i na

chicagský a v Kaasas City kdel

byl také v knihy vtělen Dluhopis
nese úroky 5 proč

iržni zrrivY
CVeaffo S Cerretce IKO

PSnilr mí pretl tpráé ailnalé e ttee
alrpIlU to ttorna Bialedkeai zpráv

efToeekjVk dle tlehi cees slaTnl a Mklade

tálk t Clbé zaaUé ryKoiipU Prediaala ae S

XltWQ proerpen ettSMOSDá- -

KtkaHre v cena tnaeae top'a t elee zx
hotové proéinle ev aa ttfcflt! pre arpea aa

rOOH
Ovw v erai (oepBaI tebef ptoUrt ae atnej

kotové aa BV9" 't ab S ta StOStli
Zíto v tn ae aiepSOe pndávšM as K

JaeateeieetvefStiatilaltl} předával aeaa

eaeae etoee4e aaateoa mtnm avadX--

vtleBS
W Jisks ItUBeakf) pradivá es ta Sin

$150

$190

$150

$125
lBO

$1 35

opatřené zaUfíradly pro noby y zimě

Stables 1623 Davenport St

Čechové a jejich zípas
o samosprávu

Nákladem Pok Záp vydána byla v

aroúrce přední ika pocj výše uvedeným
názvem Vtero-- i připravil p L J Pál-

ila pro literární klub Astorovy knihov
ny v New Yorku a upravil pak pro

Midland Moathly Tcntočeaký
překlad přednášky tvoří brožurku 40

stránek obsahující vyobraaení Jána
Husa Jana Žižky Jana Amose Ke
menského a Josefa Jungrnana Cena
oHze 10c třeba v kolkách Dva teSity
"sířníku Midland Moothly obsahu

jící :utéž přediiiiku v angličině ta
Sct4 Pokrok Západu

Ocaus Tieb

Zprávy spolkové

Táber Sobrasska Lípa č183 WOW

odbývá mimořádnou schůzi v ne-

děli dne 8 července v 10 hodin

dopoledne Velmi důležité jedná-
ní na pořádku Nechť se každý
určitě dostaví A Novák clerk

Podp sbor SeVolek Tyrl l I

odbývá svou schůzi v neděli dne
8 Července ve 2 hod odp v síni

p J Hrocha S?3try jsou žádány

by sc dostavily
Stazie Benák tajemnice

Kde potřebujíc
dobrého basistu fc orche-

stru na stninovoo basu
aneb obstaráuí krásná
budby na tiercionlku
neb ákolu pro haruionl
ku aneb chce 11 někdo
miti dobře spravené bar
moníky a veškeré jiné
hudební nástroje nechť
se přihlásí aneb ať vSe

přiuette nebo pošle k

JOHN PLUHÁČEK

1426 So 1jih Street
Omaha Neb

Uláli! XJlili!
NahWm rt avým krajanfim n)l-ií- (

' tvrité a měk uhlí m ny nejnlžíf:
IMt pleaátá a 9G00 lib Dovážím ryobli

T LEVÍ 715 So I81h St
Tklevok 19tí

Krásné střevíce jsou
rozkoší každému

" ZÍ BO Itkll Q jssjjjg-g- jjj

dr a nailepil druhy v nim jlohl jen ta pr níaa
aoopltl lae Není možno abvate nebvlfuano
kojeni ZvIMti uvldltelt ty levná ceny
budete tallate uapokojeat dvojntaobB O
npkoJenl krajana mjcb ae vynatnalím via-mvt- oi

Norf krám oletht t $obetu dne 7 eVr

tencě 1900 ftlžítM jii Utí uUei

Ant Bílolc Sc Co
lOtOVÍaM

DDEJLE

řtlfSaotajaai

DíiEJLE

řrodivám

DREJLE

Zkeofims trak beapl

rtu
t=ú " mw r ntmttttě

aft%

v liilt 1266 jii TJ ul
bltU WilUamt

dež lze veškeré naše záležitosti

vyřizovati

7TXÁRNA POKROKU ZÁPADU

aalézi se v i 509-51- 1 Jli 12 ul

m MASNY KM1
: 22 již straní nsésts vlsatBÍ krajan

V F1 Xuxiol
Hslo 1244 jilnt IJ ul

Jssjvětšf zásoby masa všeho druhu
aseaek salámu šunek a vůbec vSeho co

fr tento spadá

Cay levnější než kdekoliv jinde

Z NAŠEHO MĚSTA

— V úterý po jedné hodině

ranní vypuknul požár ve mlýně
"GJencoe" na 23 a Izard ulici a

el plameny utlumeny za více jak
txooo škody spůsobeno Požár

vzniknul v dvoupatrovém mlýně
rozšířil se na kotelnu a dostal se
konečně i na velký elevator kor-aon-a

ovsem naplný kdež však na

běsil pouze jen na část nejvyšší
obaseziti se jej podařilo Mlýn
vlastněn jest firmou Marsh & Smith
m postaven byl před dvaceti lety
— Omažskýmt kapitalisty zor-

ganizována v minulých dnech no-

ví společnost železniční "Dako-t- a

Nebraska & Southern Railvay
Co kteráž položití hodlá tratě z

Grand Island do Aberdeen S D

Trať povede osazenými kraji jež
dosad spojení železničního postrá-

daly a proto společnost douíá v

dobrý obchod
— Z rozkazu okresního soudu

oznámeno v pondělí konstéblem

Giebem 13 skvaterům usazeným
na bývalém východním výstavišti

by se okamžitě vystěhovali pak-l- í

vyházeni býti necbtí lč hrozba

ta měla na ně pramalého účinku

Skvateři tito oplotěno mají as šest

akrů pozemku ležícího přímo v

~

pálku kléry ž V té častí žřízčii

býti má a pozemek onen při nej- -

menším na $20000 ceněn jest —

Někteří ze skvaterů hájí se tím

Ie prý na pozemku onom již po
'P-írofcá- i bydií

-- a'::že'~ tudíž práva

aajetnického k témuž nabyli
— Chcete-l- i si pochutnati na

výtečném moku navštivte p Fr
Semeráda na rohu 16 a Williams

nlki a poručte si sklenku pravého

fkeňského Lepší nenajdete v ce-

lém městě 74tí

— V pondělí skončen byl Ško-

lil censu a výsledek téhož není
Ofnshts ' příliš íiípokoju jícím j

neboť napočítáno letos o 2000
osob školního stáří — od 5 do ar
roku — méně než napočteno jich
lont Napočteno

"
totiž letos 30-ť- ji

proti 32673 roku loňského
V jednotlivých wardách jest vý-

sledek censu letošního u porovná-

ní s lánským následovním:

Warda: 1899: 1900:
Prvá 3110
Drahá ' 5915 r--

"m
fiS-- 7

Tteí 5220 4406
Čtwfti- -

Pátá 2663 242
m %rl

Sedmá 2369 2615
Osmá 3153 2633
Devátá 2476 2660

-- V pondělí odpoledne bylo
i jednou živo mezi Araby by

£jcfmi v okolí 13 a William ulice

a to živo takou měrou že až k

pouštění Žilou došlo Tentokráte
čoSo ku hádce a rvačce mezí ro-£a- oa

Farrara a Dometá a došlo

s tak daleko Ze konečně Farrar
s±2 vytáhnul a Dometovi do levé

tyrany prsou jej vrazil Manželka

Essétova pořezána těžce na levé

teZla potlačeno neb škrábnuto

Cssaet dopraven na stanici a po
clUdínl rány poslán do nemocni-

ce tv Josefa Farrar pak i man-I_ll- a

jeho ponecháni za mřížemi a

vzztlza mm ně žalobo pro útok r

Czjtltm zabití

— Defity a zdánlivé česká

ÍZzi týrají M aa posti jak

tZi Vrzl- - Eáo se bud o

C J til:vý tHiiá nechř odl
r "r i cr::a v etvruk —

Kojpm Máry i piOTfii ráfy

Telefon 257 si- -i Paláce

Cena botřilbo dobytka jet proU min tjdnl
o něco ryiii a tento prodari w as ceny nfeledn'

Jicl: Pěkní až nejlepli voli prodaraji m aa 1515

© '5 bobeni ai pnxtfedni aa líeO&SlOJatvíui
a k ilnt za S480®é 70kráTy aa I2u®4 M a Jido-ric- e

aa SS0iSU texadti bcl prodárajl ie aa

K75Q38S

Vepřufj dobytek' T eene te clrpitt Pro--
atfedui prodiral ae aa f50CQS40 iSTlalie pékny
a téikf $516aitOlebky aa (51(517 V6t-lili- a

prodejů byla po 5ao®iS5
" Omaba 5 íerrenije 1600

'

Ceua bovézího dobytka proti tdnl mlunlémq
c něco ae (teplila a alce atalo M tak tial-dke-

ulublího přuoro a tiflevi poplárky jnkoi 1

nářMkem aTlaite dobré Jakkani
Voli proairall ae ta UlOQfiAi kriry za 1250

®4 W Jalovice za lt®410 a toII k iira aa (300

a4
Veptorý dobytek v ceti aa zlepill XeJ-

lepil kny pmdivaly ae po t5(K&507(4 Nej-lep-

docílená cena byla 15 15

Vejce jaoa velmi laciné a alce ferítré zaíc
tucet

iléolo dři! e v cení Obyčejné

prodiri e#za 13J4C atulnl za 15ai5c a z más-l-

ren aa lT®18c

Prabelilti prouéTi tt za tyto ceny: aleplce
VtiťAt- - llucbny 4íi5c bnay 4®5e krocani 8

S- - no v cent znMuí atouplo eojlepll a

TÍSíb 17-5- proeikdni IflM a nlitn 50
- tihle jaoii cny nczminéné li Liyrové za (Ii4

{ i- - Sííc íííl folené7V4o„ lí tH Uleclgc

t touía S íerence 100

Písnice byla v idsjlím trbu dne ceny ulili
ozfmka ÍTrená ÍWo t prodirula ae v elenton

Iiwri nvl nrt nn 9B m A

Korná atol! cení o n£ca véla Prodírá M

Ih 2 t eievatora aa 41 na trati za 4i%
a pro záři 4%
Bavlna zaiw v ceně Houpá ProdáTala aa

pru#iř-d- ut a Sio 16

Lid omažský

vždy naleznout! může nejlepšícb

důkazů v dosvědčení domá-

cím

Následovní výpovřď přichází odjed
tiúiio obřaca xdeišího jehož vidSú tn5-že- te

na ulici t nimž proraluviti mfižcte

do tu s kterýž s radoatí sdělí veškery
podrobnosti kaiddmu kdoi trpí Jakymí-kol- lv

písledky seiltbených nsb přepra-

covaných ledvin

Nem takové ivedectví více ceny než

uvi?ře]ij?aé svídectví kobo bth ví kde

bydlícího?
Pao Gaorge Miller 967 aev 25 ave

baiěraž v žeiczničoich dfloách U I drá

iy prav!CfDosía! Jscni bolení 1 zádech'
alabé % počátku rostoucí nl ttalo ie
koneíaS pravidelním dostavováni se

chvil kdy sni ttáti sedčti neb ležeti v
osici pshsdlsí jica seschl
mU jsem potíž s vytnřiováDÍm

moře s než jsem ti dostal Doso's Eidoey
Pills u Kuhn & Co v lékárně na rohu 15

s Douglea nemohl jaem dostali nic čím

bych ti byl boleni ulehčil neřku li za-

stavil Doans Kidney Pitlt jsou cenným
lékem'
Dosn's Kidsey Pfllt na prodej ve

vSech lékárnách — censSOctů lkatulka
tneb se polloa poliou od Fotter-Milbu- rn

Co Baffslo K Yvýhradních lednatelft

pro 8poj Státy Pamatujte sl Jméno
Oosa's s neberu jiné

Knihkupectví Pokroku Zápau
Aíime na akladí velké znnoiatví api
ů vábavnch s poučných se vec!
moíných oborů Uivadeloí apiay viL
tne vtechay jel jsoa k doatáu! v rús
rsých sbfrkxch Piíts st 9 sznstm
obdržíte jej soarata Adresujte jedn
luie Pokrok Zápsdtt

' Ossakav 1mt%

celý rok všeho všudy pouze jenom
f 908 útrat a pokut skolektováno

— Příručí šerifa uspořádali v

sobotu v noci lov na rybáře do

síti v Cut-oí- f jezeru ryby chytající
a podařilo se jim chytnouti pouze
jednoho Henry Buřta ze South

Omahy kdežto dvěma jiným unik-nou- ti

se podařilo ZároveS zaba-

vena byla téměř nová síť 250

stop dlouhá

— Nikdy připálený nikdy
nikdy tvrdý není ale

vždy čerstvý a chutný jest chléb

svatojanský u Čermáka v lékárně

13c libra v 45?

— V úterním zasedání rady
městské požádal pokladník měst-

ský o oprávnění ku zjednání síly
právnické kteréž prý potřebuje
při kolektování a soudním vymá-
hání dlužných zvláštních daní

jichž za hezkých pár tisíc na kni-

hách se nalézá a žádost jeho od-

kázána výboru právnímu — V

témže zasedání přijata ordinance
kterouž majitelům zákuskových
vozů license v obnosu Ji 00 ročně

ukládána jest License tato při-

jata radou hlavně na nátlak maji-

telů restaurací kteréž prý do
značné míry vozy těmito o obchod

připravovány jsou

UM f v Gsuircu & Lcdwichcvě
boblovárně na 18 a Nicholas bý
val by v úterý málem přišel o ru-

ku Zaměstnán byl při okružní

pile a při odstrašování pilin byl
mu koleni rukáv zachycen a v

tom již také pila do masa se mu

zaryla Na štěstí při tom omdlel
a pádem rukáv z kola vytržen tak
že ruka mu zachována Lékař-

ským ohledánjm zjištěno že kost

úplně nepoškozenou zůstala

— V nedělí večer zemřela ná-

hle 30tiletá Carey Butlinova těs-nopis- ka

u Northwestern Mutual
Insurance Company a vyšetřová-
ním zjištěno že smrt spůsobena
přílišnou dávkou chloroformu —

Zda jedná se o samovraždu či o

pGUuOu jčuOuí UdtlCKiU zúsiaae au

pro vždy záhadou aa žádného

dopisu nezanechala

— Dr A P Johnston zubní

lékař 1404 Farnam ulice opatřil
svou pracovnu témi nejnovéjsími
a nejdokonaieišími nástroji a zaří
zením -

Zuby trhá úpiač tez
bolesti ' tf

'iýi— Za - mřížo ca obžalobu pro

vloupání dostat se v úterý George
Tyx dostal se do saiepa

právníka Wm T Nelsona na se-

verní 18 ulici a škrtnutí sirky
kterouž rozsvítil aby okolí lépe
poznal- stalo se mu osudným
Světlo spozorováno totiž jedním
sousedem kterýž dobře věděl le
dům zavřen jest an rodina na

letní byt se odebrala a proto také

udělal hned poplach a stavení se
všech stran obklíčeno Mezi tím

živil se Norton různými lahůdka
mi jež ve špižírně našel a když
se nasytil chtěl touže cestou zase

sklep opustiti při čemž na cestu
zavařenina jakous si 7zaL Okno

střeleno však jedním ze souseda

kterýž jakmile zloděj se objevil
bez rozmýšlení z brokovnice po
něm střeliL Že jej aezastřelil

bylo vskutku náhodou neboť rána
zasáhla láhev a zavařenina Norts-no- vi

po prsou a obličeji se rozlét
la aniž by jej viak byl jedinký
brok zasáhnut Přivolaná policie
vzala jej do své ochrany a Norton

byl ráí kdyl na voze se octnul
neboť se bil ie třebas druhá řá

ný podíl bráti budou Přednešenajoj majetek 5000000 od cbi--

budecsli-fad- á zpí? p!l 2ic5}eas
budou i dítky poebodovati Malí

herci předvedou výstup ze života

mládeže a různé hry budou provo-

zovány Při závodění dítek budou

udělovány vítězům odměny vespů- -

sobě různých pamlsků O vše co
k osvěžení a posilnění bude třeba

postará se výbor což bude prodá
váno téměř ber výdělku Bude-l- i

povětrnost jen poněkud příznivá
setká se nedělní výlet dětský a vel-

kým úspěchem a památce našeho

českého mučedníka mistra Jana
Husa bude vzdán náležitý hold

Co zatměná na&e vlajka
Kdekoliv vlálks americká vitřent jest

as d&ksa ŠTrcaovsaoeti znamená riáy
svoboda aeodvislost a rovnost Čita Jest
vlajka národa ríai lest Hoeietters 8to-ms- cti

Bitters JednoUÍTcinebof dárá vám
nejenom svoboda od semore tle chrání
i ey-tf- tu tou auroa te tát nem&ie te
vrátitl Kdvi isiodek máte v nepofádko
tak ie krkaté po Jídle tneb kdyl jete
nervotnfmi tak ie celon noe st Doateli
seboa bixite mnít byate ipáti mohli
Btéli bvsts ji ikuaití aebof poailnf váss
islsdek nssilai vám nervy s pfivadf vim
sdrsvf tpásek o prou aesáliraotii zicpi
a ilocastotti aeaf ale leniího Bevmtv
tiecs st til aaráil pHairai Dfiaobralsi mm

ááááaVáiaááááaááááAMááááa

Críané dva lúceraíované obraty
fíd stávající teak velikány Hnát
ZVna hodící se pro spolkové a veřejn
mUtnoati jakoi i pro rodiny známe
aysí na akladi Prodárame je oba po
ČI 00 aaeb co prémii k Pok Západu u
V p látek £0c ?ofcrok psds

Omaká W

♦„iminnuiuuunMsa j!2 11? m£ena býti by mohla
teivÍK7 Qs)nie sttxas


