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cie pátráním svým právě tam kde!

10 července po 'pozorování krádeže

byla

ný u A D T společnosti přišel ve
lTDřlŘlh anstonD a

jeatě kuchyňským nožem na rameni středit k večeru na viaduktu 10 nl
ď&kladnd pornamenala a konečně

vážnému úrazu Jel toli! na bi
Conrprt RHr Orpan 5 táleřky 11200

a Urm Koiler Oruan 3 Tálcřky a W(W cyklu směrem k městu a při vyhý

NESPANI
Ji T41I Dr i- -w HId- - BII Jm pron - Plín dory dol bIio - PřIJd )r

$100 Odměny $100- Kdy! Jmh k ám hodlal aU --Jía4Ut H P

bání se blížící se káře pouliční dra-b- y

vržen byl ze sedadla na dlažbu s

takou prudkosti že v bezvědomí

ležetí zůstal Ihned poskytnuta mu

všemožná pomoc a přivolaným na

MmIíí Bl Uk yítn4tio Jko RJE8TOBA-TIV- I

HEBV1RK vynkli-u-n- t ilkvným pMlall-to- a

DB M ILUtEM k vylUral rick aarvovysk
aamoet ]ko Wtm( kUvf eÁakmmH míní ryJ

t Poplit art ran a -
Jgg AiGaVlIia "ft10n Mři) ÍU-ná- tohoto lUtu a aajlatf r4uU toftna

U jaat ]ll alaapoB Jadna a?m fidoa pfVa"4a
a mate bjt e Tlach atoputeb Tylaíena a to Jaa4

mt mttpanl timl nrmece Ume M TiUt táďvutf
kfttrrU ktno4 UkaH pooilfJl Uka lakoto H rrptilo líkařnin k řd„fnf iřiiroden a aUr Halťa OUrrh Oora }at )rdlDat pro- -

atfdka proU Utu )akt nyní lakaU
t pnxl pravt ke iftU-ai- f Jw podlvakodniDŘÍVÍ

THE UNION LUMBER CO t Winona Minn

trptil itMvl Mfl J o řurmfrftm nfb Jlnfm
troilávi htovď Klrnm ikio k troutu Zilcte nám

r1tHHr k odhxlnutl MdiflB koupili IHvl luk lacino jukli )

koupi olKhlni k ort nřjl ) kiipiijnl aut Mie takto uíllfk jitau
plynoucí ZmiBiaeo nairmiuiu U T3rl

ntMtnkv itt nH4

rány mu obvázány při čem! cble- - oajl Ponivadt ] katar namool aoaUTTMima na U vyiTÍdABÍ 4 Ukárnlkl }k bíiiIh- -

dáno že bju ui aoavai im Hua curramimo těžkých odřenin nada)i "Hldll Jmt nlkdr ala pndobtébo
Saow k Co Iwh KT—"EUdi Ukaf pro
dui i Nntil lov ehTálf" i O Wolf Ulili biave a V obličeji Utrpěl i těžkého tUin porehy aooUTy řlml xalei aákla4

dal Mlef- c- "Trodá a li nill kUrfkoll?a

pAii]ii?iooj5TrxJi:
poranění na pravém kyčli a pravá

-- "' aTBbadoTUi
UlraB aoaeUvy a pomnUnlm přírod i a ryk"- -

ruka v zápěttl mu vymknuta f4n um Uka aaajt
— Ceny přeplavní byly počátkem tolik dlr v Uk ieabijt h

července zvýšeny avšak v polovici ouH kaM pHp4 jat bj j- -i "- -ki

ai aetaaai fraridaeat
srpna lze do Cech a nazpět ta ceny '„j r J CHoet

pro
a ootolho o

valná snížené td 1

fjrna prodaj aUkín

IVA IIONPOIAJLtI:
)Uf Uk" B F WjU Oo Coacnrd H H

Haobaha1a eplaaa ani nahaipait aralialar
1'rwdátá a b juto záruka

f ikai nalka a dMvMťnlal tdarmt a Ukíralkl

Dr Mí es Meiical Co Litnait Inl
la r4J a vek Ukaraika- - taj

Jediný ivtlf rolnický éauopls Te Hp-htAtte- h Předplatné íl rořn
Do Čech $125


