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Ve WeBton v sobotu 19 září
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Je nyní česká lékárna

knla lekrmik

má tam na aMadě vSechny byliny ko

Hnky víelljaké thá kapky olejlčky
ifáTiéky prážky mnuté návlÚ
(flaatry) vodičky pilulky xkrátka v5e

eo do lékárny patři rtlpranijl té
roillčné mazáni pro lidské neduhy
léčebnlny pro domácí iTÍřata a vět- -

lim dnem trefím vdy na to pravé
Lék a Beverových a jiných t z patent
ních mám též hojný výběr jakoi
barvy itčtce olej na barvení i na atro--
'e tkrátka váe co v lékárně mívají
Zvláité velkou zásobu mám váech vé

eí i kterých se recepty připravují at
jsou jit i Cech anebo od doktorů zdej
ileh Dlouholetý cvik mné dal mno-

hou zkušenost a ta přlila a přijde
mnohým krajanfim vhoo _ Zvláitní
starostlivost vinuje receptfim
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1'arnfk Soria přivezl do New
Yorku OOCiMi Ub itcrl ve zlatS
Parník Trive přivezl #1253 000
ilata lířhcrn miuiUch 10 dnft

lovezeno bylo ÍIÍO 1250 zlata
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iléní John řrazeeho byla propu
štěna doraft protoia so po 72hodin
né poradě nemohla dohodnout o

vine Proces tento vleče se po
soudech uí po nřkolik rokft

V S Carolinfi při volbž urj
vernérské zvítizil soudce Kule víc

jak 5000 hlasy nad chránčneem
sen Tillrnana Kvansem

VKiU St Louímu spáchala v

pondčlí hroznou sebevraždu 22letá
Lzzie Eeronova Vlezla totiž
do stohu sena jež zapálila Nikdo
z rodiny jel je zámožná neví o

příčině dívčina zoufalství

V Kansaa City pOHtřelen byl
ve svém příbytku lupičem C F
Coomber od firmy Gates tt Coom-be- r

Gen IJlaek odmítl kandidaturu
za guvernéra státu Illinois již mu
nabídli zlatí demokrati

Podle mínční Mark TVn Luie-- a

jednoho z předních čínských
obchodníka v Seattle bude míti
cesta Li Ilung Čangiva do S4oj
Státft veliký význam — pro Čínu

Únlřední dera státní výbor v

St Louisů usnesl cti skoro jedno-
hlasní spojití se spopulisty

P Trimbleavi ňřalníku mést
ské zprávy ve Washingtonu píše
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Clear Lake la Že na severozápadě
10 " tl19 převážné přízni
uuiYiniey a zarava mena
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byl do Erie Kankdeí aahájí státní
kampaň populitickou Provází jej
H W Hed člen popul národního
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elektorální liketř státní tiketu

mají republikáni svou {"mtoguv
E Brusb za guvernéra Simon Oug
genheim za mfstoguv)

Proti ElUworth Land A Cattle
Co v E Isworth Kans podáno bylo
20 žalob

a
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Ezpiesaní vlak dráhy Lake
Shore vezoucí postu a expressní zá--

sylky i New Yorko do Chicaga
vzňal se blíže Gosben Ind noci'
na čtvrtek a množství zboží a Doito1

V P°"l0
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oiu nelze uréitě odhadnout!
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Vo parolodích expesních nejrychlejSÍ Jízda přeji moře za pět dní 21 hod
N+w Vorko Z Hamburku

do Hamburcu: do New Yorku:

Po parolodích azpreasních 134 00 13400

Po parolodích pravidelných 13000 13150

Po parolodích Union Unie Í2700 1118O

Po parolodích Haltimoraké linie 12700

Po parolodích Baltické linie do štětina I2500 ze štětina ť50
Ohledně přeplavu hlaste se u

UAMBURG-AMERICA- N LINE jn D
ni ttAm I - I N AV Ttunllil M 1 3„ii alNN
NEW YORK I spoia-at- at CHICAGO )


