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14 Pokrok Západu
VíZdraví navráceno

— V otidě okleatidtl fnj lnV

vin byla ve C t v r I W #4to mum- -

když ani o deváté hodině o oě
věděli nedával 0námemi lo n j 11

)'„ M Morsiinanovi lidiMi spo-

lečnosti nť žároví n i poiii Ná- -

!edkni oznámení lohoto byly
ťifadovuy polit ií pb d It hodinou

otevřeny a tu V koť lně pod t hoď
níkriii e nalézající vychladlá
mrtvola Thomasova se střelnou

r"
i'

' v
i
i

f

ranou v pravé straně hlavy naleze- - roky pala js m )r llaitmanovi
na V levé lure samovraha nab-- - v zájmu mého zdraví jej po dcllf

en zmačkaný ku papíru na dolní bylo velmi c habé a stávalo

néinŽ napsána slova náshdovní: ne d u fxle dn" horšín Nemohla

"Púh mi svčdkm )' naleznul jsem )Í-- It vc? ztlálo m přilěŽo-jse-

o tnezi starým papír m vati výkonům srdce ano i doušek

jest to položeno na prvém trámci vody postato se lni ovšm lé-- v

stáji Nec hfe matku mou na kafského o třování a zkusila jsem

pokojí jsem ŠíUnýiii PůhŽehmj mnoho dobrých patentních léků

E M Morscmanovi Učinil jsem nir vísk nepomohlo Obávala

ťv opilství Pak bylo ticho js ni ře ztrát v fué hvé ruky
- Policie domnívala se jít prudké bdesfi v prsou a Šířící

že tento lístek týče se jtfooo kle- - s po celé rure a mimo toho lia-ré- ž

v červenci iHoj tajemným spu padena bývala častými záhvty
solw ni z úřadovny expressní zmi- - studeného potu l'r líartman

zely a zmizení jic hž vzdor nejpil- - předepsal mi Pe-ru-fl- u a Man-a-nějsím- u

pátrání policie objasněno lín a o prvých dvou neb tlí dáv-bý- ti

nemohlo Na základě dopisu kách Pe-ru-n- a spozofovala jsem
onoho vykonána policií ve? stájí za ve lkou úle vu V noci následující

příbytkem Thomasovým se natě- - spala jsem dobře a stav můj po-zají-
cí

důkladná prohlídka kteráž ěal se lepšili Soudím Že nebýt
tc prvé v pondělí náležitého vý- - Pe-ru-n- a a Man-- a linu byla bych
sledku měla V dutém sloupku již v hrobě Všichni moji přátelé
nalezen haliči k a v něm za4Ho zdáli se překvapeni vidouce mne

desítek a dvacítek tak že dle toho tak dobře vyhlíželi Odporuěnji

V p'lil juhfií výkonného
výboru 1 uliti Utva ýMavy hiiiíh-Uiipk- é

jxtnMHj iUi o lom

jtkýdi krnků !')lo by tft ttřini-l- í

aby v faie to n jkratUiu pro
(unii výsuvní to iimJho ijvť tU

obrnu pmt A jřajiítřii b)l tak aby

pfUe na V)%tavi'-l-i nUI dk ni ih

dostatku fondu rdrŽovány býti fu

ní ll' I'c d Uí poraď IIMieSe

no bylo vydali provolání k občan-

stvu omažkÍ!iiu v kterém Žádají
ti ktH dosud Žádný' h akcií

výstavních txtipsati aby lak
odkladné n v obnosu to možno
n jv)ím učinili jikož itiircd no

vyvati ly kť fí si e aktie upsali
si splátkami svými víak dosud po
adu jíiii by tto b odkladně

sbiítti si neobtěžovali V) vání

toto není obmeeno potie na ob-- t

antvi omažvké nýbrž vztahuje
t na občanstvo celého Mátu

jakoi i států okotní h neboť není

pochyby o lom že ze zdaru výsta-

vy zamississippské i všec hny státy
okolní nemalou měrou těiti
budou Ku konci schůze opráv-
něni byli liilitelé líeed a Kirken-dal- l

k uzavření smlouvy na koupí

pti a pul akru od bankéře Kount-z- e

kterýžto pozemek s pozemkem
jím již dfíve darovaným nadále

co park Kountzův znám býti má

Za půdu Juto vyplaceno bude panu
Kountzovi % 15000 z čehož tento

Í5000 výstavě daruje

— Po tuhém zápasu v zdejším
soudu krajském rozhodl tento že

žaloba podaná proti bývalému po-

kladníku líartleymu v okresu tomto

jest oprávněnou a že musí týž
soudu se podrobiti Těm kdož

nejsou zasvěceni v poměry panu-

jící zdálo by se lhostejným jestliže
souzen bude Iíartley zde aneb

jinde Však již úsilí Partleyho
zabrániti tomu aby nebyl souzen

zde samo sebou jest důkazem že

mu to nebylo lhostejné Jak da-

lece se pamatujeme nebyl v Lin-

coln odsouzen zpronevěřilec ještě
ani jediný Tam se naleznou vždy

poroty kteréž mají pružné svědo-

mí a nenaleznou viny na tom

kdož zpronevěřil "pouze" jmění
obecné Jak se podobá kdo žije
v ovzduší kapitolu nabyde jiná

ponětí o poctivosti aneb smysly

jeho vůči poctivosti jsou otupeny
Nikdo nepotřebuje pochybovati o

tom že liartleymu dostane se v

okresu Douglas přelíčení nepřed-pojatčh- o

a staneli se mu po právu

tedy bude následovat pana Dolina

Jen Pane Dože houšť pokud
tam nebudou všichni takoví po-

ctivci

— V sobotu k ránu navštíveno

bylo obydlí Eugene E Drando-- a

na 14 a Dodge nezvanou návště-

vou Kolem 4 hodiny ranní pro-

buzen Drando šramotem a tu spa-ttř- il

velkého chlapa v Šatníku

ifjii utnu mu
l'n J'wf llieller ťia Min" pt- -

ku fitrtnl ! ' Jll
-- trati'

Ki íH-i- r rrnOral i1h láhvi VnhH
iřtíi-Htfl- n riliin drafm Itfbiill
Vám tnoti krt-- i rttdti rhv til v i

kde liďlit tHei

Bovorňv krvočistitol
fitt alnln-- piďt l lirir rhltiá

"ifnptřtil 'Vjrrálkr katof tlr a
llil tmUkr rIMii4 llitlwl t

rii-i-- -l tjlěft — Jun nrjitl I rna II

MMINř V I I- -

Sever ft v o!rf nv (jotliiinlii
tl Jim Miaáiín n b 1 kni ř
iii lii r (i ntlclit -t liťiirlli k af
pt „iil pliiftlliwil ii ťiirt ptmřdi'i Jako M

h III l ltl kď ho byli UpoOHtlII
( ia

Otlar ItapliN la

t% nynf Jf pfn'!iit tfnl pmUHlo m mni
koiinll mtirflvl iri daleko mi rnu a na
bluiiii a mán' nei rtvrtlnu tbyr#In krám
k ceny Zlaí UiUt Jmi urjlrpát jakktattl a
ru' tu t% spinou pnKijniVlíilWtt tát txtrvá mním krátkf a
kMf ly mř Ukt vaieti ptlleilloatt lirud- -

aittiiiii potu ni
Zboli UUt Jeat řoid'fno na I abtmk a nmuv

nfláni jinak tiťl celou abirko IttATOU VY

1'LACtJIOU a m Ivatotr
{Sbírka íí-l- o 1

Wilrka tato obhuJ'! Ilaltk J6 nollfpJUrh
lirl paklíek turrt aaáuivrh11
noltíkft turlliák m ek k Inlbiu X vrlké

Jebly na vlnu I ko-tí- nf hát-- na há kováni
ixťliivjf náprutek bnlíiV'k vlanl''k rlvka
vlny na vyiivánl tiplaní kntfka 33 atránek a
í lviivá J fillro do viaaO Celkem It pfftliii
tftlli lil kránmká rena JeatáO canta anDiu po
oUlrlcni pouso 1Oe

Kbírka IMo 2

o3onifn '

í7P f m J aWHavaawc)

Sbírka Uto Jtwt vyhraná ivliM pro Wkf a
oIwhIiuJc: li dvnjlty'h nrt bft pum ilm papíru
ťJubálfk na putiil dríáiko na pr ruinriMl-hkíílu- lé

péro tuAku pt mtroj na oni i luú k

píxátko na tabulku arch pllavého papíru
iirrh lamUkoviwíi h obráxkfi foukael uitriiio
niku (m ikttl dírkarnit fkatulku tilwjihnjlcl IJ
bíirvl'jlť misku a tlt-t- pKnčiťtika t jciniiá
kfiAn kováním hďllnky au řellxkrm prst
nek kamem-- krásny kapouni fátek houba
na Ubulku a pravidko C Vlk cm 17 prliaí't6
J!rht krámHkárftia Jt II (XI nlu poUu vy
placené po olxlrícnl pouhých SOe ťuatovna
a huli-u-í iia tu to bi rk a tn o auijl 8c

Kbírka Číslo S

Fhtrka tato obmibujo 18 halfkA 94 druha
neJlopMcb zahradničil aeinen Jlchlt krámuká
cena Irwt llai a ttlcej Mrkev lr~f nalál
řparKl mák hakvlíku oknrky petržel kadiv
řvá petržel kolenová melouny vodní melou-

ny cukroví wll celer UoKmov ipenát Jablť
řka riijnka vndnlre h-n- a atolni hořílreaha-lií- t

k ftl druhů kvřtln Hemena tato jtmtá nejlcpl! Jak koatl a nejlepíich dru-

ha Zaálu celou sbírku po obdrieulaBo
Sbírka číslo 4

Sbírka tatootwHhuJe (Spinou domácí líkárna'
Léky Jtou potřebné vHudo a obyčejně bniKl

proto Jo ml tulil každý pM ruce k okumilté
initkibř Iky tyto Ju peřllv připravená
dtu nullepáíeh mipua a jmou aoaiajnevy-

-

zkon ené a mam Ut Jhou loptí n-- i vf tJIna
aicntních léků Pro vřtli pohMlli Jaou ve
(oriní pilulek Hbirka otwahujo náHleduJIcl
léky: Proti kalil a pllcním neduhom proti
iMiitMUtm niavy pro játra a ourncKcent proti
rácp£ a kol tře lek pro ienaké numoce proti
f krkavkáiii tirotl holentem tuba proti mnl- -

ttmť na velkora rány a boleati a nápliwr
nuf linkou Leptirh lék a nel Wcblo neai nikde
k doptáni a mílu oelou tuto lékárnu matici
ceny tiloo a oUiihuJíeí V5 dávek prokaidou
nemoc po oiMrzem pounyen v co

Kbírka číslo 5

Hbirka taui obnahuje zbotí zlatnické Jet ae
hodí tu dárky i lánky k naroxetilnám a pod

Thomase ni z uloupené sumy pouze

řuao spotřebováno bylo

— Frank Doležal zase již se

dostal clo styku s úřady a sice

zatřen byl na obžalobu jistým
Ekcm pro vydržování herny proti
němu vznešenou Jak se čtenáři
naši pamatovati budou žalován

byl Doležal před nějakým Časem

paní Eke-ovo- u na obnos $3750
kteréž manžel její v herně Dole-

žalem vydržované prohrál a nyní

přiměn byl sám Eke k tomu aby
Žalobu výše uvedenou proti Dole-

žalovi podal

— Všechny ty kdož město

naše v příštím týdnu navštíviti

hodlají upozorňujeme že v dnech
od 8 aŽ do 11 června prodávány
budou lístky zpáteční ze vzdáleno-

sti 150 mil do města našeho za

cenu poloviční V dnech těch HO- -

tipilnf t k y Smitli (hi)sV6 proti
Jack Morriannnvi a loi 1 1 Citfii'

minkovi li t I f je vydífovAní In řny
tu 15 a U ulitích oL j1uíhí
bylí Ci é pf liVcitt l) Id hotovou
komedií neboť rlíiltí to 'f!#t-lil- o

ne pfcdvtNti ani jedillkcIlO
ivědka kterými by doktatí c

mohlo Je iktitiěně v rtift nonti do-

tyčné e karhando an ! Je Mor-fiao- ti

ll Cummínif ydrJoviníin
mhtnoatí oné to ěíriítí měli Vv

hchnuto bylo několik tuctu vtd-kr- t

a výIcd k t I tn Je Jaloba

proti oběma na j4dot imotnho
nlvladního okr ního Mndt m za-

mítnuta V pW k proj dnU Sno

pírd IfniJe omb m Ia proti
karbanickě firmě I'iflii A liaiUy

Iq South Omany a V)l!k byl

pro munic úUú litfii kt rU v plí
pádu tomto těl lalobnfkem fyla

pKnivřjlítn nili v plfpdu
prvnřjííni NťjJrtl íitřjUiti vM-kc-

proti oi2alovan)'m t 1 1y alý

hostinský Frank Iol7al kt týl
vřlíil2e vrřt-r- v In rnř

obžalovanými vydržovaní w na-

lézal a Iv svřlkni lil tohoktcrak
pan major Knsor za Í10 hracích

známe k %i koupil a zapovřzi nou
hru "íaro" zvanou nimi hril

Známky koup ny hyly od jednoho
z obžalovaných Ik rlina a svřd k

vidřl prý kterak rnayor za n£ de-

sítkou platil l'o vyslyšení vSeho

svřdectvf rozhodnul soudce I'aker
2e prý nenf pochyby o tom h- -

prý
není pochyby o tom že obžalova-

ní vinni jsou an v místnosti sví
karbanické pomňeky mřli a na

obžalobu tuto pod zárukou íiooo
krajskému soudu je odkázal Co

týče se obžaloby pro karban pro-

hlásil soudce že Žádných dflkazů

uvedeno tu nebylo a následkem

toho žalobu dotýčnou zamítnul

— K vážnému ťirazu přišla ve

čtvrtek dvouletá dceruška James
Traínera při úpatí Hickory ulice

bydlícího Dřvčátko hrálo si na

dvorku a při tom nalezlo nareza-věl- ý

háček na zapínání botek a

ihned kvapilo k matce aby nález

svůj jí ukázalo Nešťastnou ná-

hodou však děvče upadlo a padlo
tak nešťastně Že háček do pravé-
ho oka si vrazilo a to tak hluboko

že prý až i mozkové blány poško-

zeny byly K rančnému dčeku

přivolán dr Svoboda kterýž po-

znal že operace jest tu nezbytnou
a proto po obvázání rány dčeko

do Clarkson nemocnice dopraviti
dal a zde operace provedena Na-

děje na zachování děcka při životě

jest pramalou -

— Příští nedéli odbývati se

bude v Germania llall valná

schůze zdejších Němců za účelem

porady o tom jakých kroků uči-

něno býti by mělo vzhledem k dů-

stojnému zastoupení zdejšího ob-

čanstva německého na výstavě
zamississippské

— Právní zástupci ručitelů

zpronevěřilého pokladníka měst-

ského Dolina podali v sobotu

krajskému soudu žádost za odro-

čení přelíčení do příštího období
soudního a tuto žádost svou opod-

statňují tím že prý znalec Lem-bec- k

z Clevelanďu kterýž knihy
pokladníka v zájmu ručitelů pro
hlížel nemocen jest a tudíž v ny

nějším období soudním k přelíčení
dostavit! se nemůže

— Teprvě nyní oznamuje se

nehoda kteráž v noci na 4 květ
v nemocnicí sv Josefa se udála a

kteráž za následek smrt pí Idy
Smithové z Moorhead Neb měla
Táž přivežena byla do nemocnice
dne to dubna a sice trpěla něja-

kou nemocí čivnf následkem kte-

réž pod neustálým dozorem býti
musela V noci na 4 května po-

dařilo se ji z ložnice uniknouti a

na pavlán v třetím poschodí se

dostati Při pohlížení z pavlaře
dostala závrať v návalu kteréž

stfemhlav do nádvoří se sřítila a

vzdor veškeré pomoci po dvou

dnech utrpěným poraněním

nt ititt f honii trn thort 'Aw illttnf

- -i

Násh dující doph v plném j ho

znění podává dohžité v)vtlenÍ!
Paní T V Stewart Mounl

Calm Ala "1'bd dvěma

všem chorobou stížc ným aby zku

sili Pe-ru-- a Man-a-li- n a přiměla

jsni mnoho k jith užívání a

všichni praví že jsou to léky
dobré nemohou však hodnotu jich
tak oceniti jako já nalézajíc se

smrti tak blízko"
Každá žena která si přeje je-

den z našich nových spisů "Facts
and Faces" měla by si jej objedná
ti ihned dokud nebudou vyčer-

pány Spis tento obsahující ně-

kolik set dosvědčení z celých Spo-

jených Států zaslán bude zdar-

ma DopiŠte na The Pe-ru-n- a

Drug Manufacturing Company
Columbus Ohio

TRŽNÍ ZPRÁVY

CMcniro 31 kv£tr

fuln riwni 1iAih tnlíattli !'! fiSfittl

ro Moupnjic hukajíc pod vlivem --

právo

vi w kuft bovc-zih- ími vcphnho

CIMjSU:1 t prvnicii
Jet xurazllo

álVáL± porovnáni

lloví-i- : Vepřoví: Hkoixivf
TMi'n do kvf t s 13 mu ww2 tim

t! I U7M 4HXH) Í3W1

Vřtilna pNvitiilio nynf dobytka Jttou
krmiMié voly a rena ru kU-ro- w v poKlfdiiich
dni-i-- prodávaly k UHiiokoh-n- l dobyt-UiK- i

Vf tliiou prtHUvány txt H m 140 a n'J-Ici- ií

cria byla iíl Krávy a tnlo
vU-- drti tm Itípw v pnř a prlvu)i h m tUW)

(ai"ih Voli k ííru ruajl cinio pnmirné vywv
ku H"n Mt

Vipfnvý dobytek Jtpf!ny pnklid a valní
nIMi: dm-- s pnxlávul mi po
1100 k mW%& )

VJ-- e Junu cnny trochu pcvnřjíl po ixml
©tilwli las-- t
Mánlo duo lo ny nwtmf nřriť obyfHn

"f J}Sf ntolnl muvo máalovpn Je

Slepice Maní prodávat! §' po 8c kohouti
3ta kuřata lam! & l bra
KoJfatová mina priKlává mál mhu

"fáSSfl
kaiirnm-- M ív lt HtnH br bui
Kůteimocny uii Hynivá iyiA%c w- -

!"°w
H 1onln l kvMna

Pli-nl- e In cen a valné nIMI: orlrn
ka a WiM Jarka trrdá íí 2 79e

proťorvřiHíc 7WV ári W

NfwOrleana !I9 k v' tri a
Bavlna Jítceny klidné prHitli'diit řJt

Ve Valley Stream L 1 N

Y zasažen byl dostavník v němž

2I dívčat a mladíků se nalézalo

inoaií jich těžce po vftsine
smrte lně poraněno

j :

' —
PÍHlpláďJtp svým přátel ňni

j HoapttdAf p" dtt Octi iKtnr 1160

— Úplný seznam knih v knih

kupectví 1'okroku Západu k do- -

stíiiíztlarma
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mnvu unaiy rasou u vnn- - niiuw-r- t van
řádány budOU Zde koňské předstl- - niřhvuU patrnft k renta nlž-í- m

lé uloupnuli "'řl v lájn li wt a
hy a ceny dopravní sníženy aby Hnw nai-m- ml m tyiMiHÍ jHrkuta
venkovským milovníkům sportu jtó"tohoto lepší příležitosti k návště- -

uHft J(Nt v tólo „„ r(4 %H

vě jich poskytnuto bylo ovkiinítii n%ui wja%
Žilo Jint Uí luvnřjíim

— Krajan Jos Drázda z Dodge sumi jkni
kterýž po nějaký Čas v městě Mtukéijr ocimbijii
šem v oše třování lékařském u dra í

HolovČinera se nalézal vrátil se yii v trhaíitivi4iípřkii4iitiiíiiijinfll'ií rnia ktTÍ plHilla za pí kné voli
minulého týdne domů úplně uzdra- - jittfnf vážící a do m? utu r byiauwj voli

csxakié prcxlávíny x)WM4M krávy Ja--
ven a nemůže si lékaře tohoto ani kvu (314 a voilkáiiru wmií m

1 ci'iiy viilnř iiUí! hmihiII
dost vynachválit! Pan Brázda wt'Uy0 2 cciny 1'rHiávi m vhi-mě- l

ochromenou pravou ruku a to
'

"u w-lw- WU ík?í -
! 31 kvílná

měrou takoVOU Že tiplně pražádné IWátki ra min tídnnbyl iHvo-i!olytk- av

llc" holnftn: xa dva dur iíMn k Mtfilu nH- -

unii7itoftm zitozi toto není (tony taciny
mejd nýbrí dobře zlatem platrovana a vy-dr- ?l

dlouht tm kráanéa Jaané Hbirka olwa- - jta
hujei Dárnaký praterl a krásným kamenem yU
iiátimnl Jehlici pro dámu krásnými kameny w
vykládanou Jehlici do vlauft pozlaeonou

práce schopným nebyl a vůbec
ani sám obléknouti neb svlék- -

nouti se nemohl Po krátkém
léčení vracel se p Brázda úplně
zdráv k domovu a radost jeho nad

vyléčením snadno možno si před-

stavit!

i

Trpíte zinl uchou ne l lei ní zimnicí 1

Lékařská vřIu koneční oznamuje jintý
lek proti Zfiríu&e a letní rimnicl v ololi-Tubud- né

Kola Plant nového lotaiiirkclio
to objevu na Conjro řcre v zApmlni
Africe Vvlťxcnf ií Mih&Aicná laou
vskutku pooruboiné Itev J h Comba
% jnarun-uur-

K eíi v a tiyi Ji vyio
een re zádurbv třicet lcte bo trvaní a
Hon b O Clute z Oreeley Iowa clo

avMcnJe tap-do- hu tří letWl apAtl

oprco jKa v {ulit náHluUkvm letni zimni-- 1

ee nemoha ulebnouti ani ve dno ani:
v noci Tlie Kola Plftft uzdravila Je)
okainřito ran Aurca c Lcwla redaktor j

Partner Magazíne Joboř atav ae vždy
boriil v dobo letní zimnice nemohu

% onavy preu raiiiwenim nyi
lékem tfmto tí--í vyléčen Jiní diívalí
podobni iio védcenl ach valu Jíra Jej jako
oiMiivuiifMny lék Je trjit zručnou

zaslali avoji adreao na Tho Kola Import J

in Co 114 Broadway New Wk i

státi Deze všeho rozmýšlení
uchopil revolver kterýž pod po-

duškou ležeti měl a několik ran

po lupiči vypálil a jist jest že

jedna z kulí cíle svého zasáhla

LupiČ totiž po jedné ráně bolestně

vykřikl a otevřeným oknem vysko-

čil a záhy na to zmizel Celá ko-

řist lupičova sestávala z jednoho
dolaru kterýž v kapse kalhot u

postele ležících naleznul — Po
I

lupiči nenalezla policie dosud ani

— Samovraždu zastřelením

spáchal v sobotu po 8 hodině ve

černí Henry Thomas jakožto noč-

ní hlídač u Pacific Express Coza-městnan- ý

Příčina samovraždy

byla z počátku neznámou zavede

ným vyšetřováním příčina ta vsak

objasněna a že tím zároveň záhad

ná krádež u společnosti té as před
2 roky spáchaná rozřešena —

Thomas těšil se pověsti té nej-lep- ší

a u společnosti požíval

veškery důvěry a proto také

nočním strážcem ustanoven byl
V sobotu jak povinností jeho

bylo nastoupil službu o 7 hodině
a příslušné znamení o tom do úřa-

dovny American JJistrictTelejíraph
Co clal V osmé hodině měl lak

opětně uěiniti h-- č nestalo se tak a

i7iioi)iiii i knolllky K mang ům z knoniKy ao
náurienkv uliti tlačený dáni-k- ý fellwk na
krk itlat jehlice a démantem iliwený retlxck
k hiKlInkám a pár nattínlra krásným kame-
nem Celkem 9 predmelA Jlchl krámakicena
JixtttSW a:iálu po obdrženi pouze 7Bc
Nnodklatlejte a objednejte hned dokud ti-an-ba

Htaíi neb tuková pFilelluxt no nahiKti
málo kdy Za iokntenotit rufim a kdyby
kdokoliv po olxlrlenf Ih#I nebyl apokojen
nechť JozaAle

--

pit a peníze neprotllene vrátím
Prndeji-i- tohnto tďiZi Vilm anuaod bu ma-

tete vydělat nejmáně Jednou bdlk
Kdo objedná 5 sbírek najednou

tomu dám Jednu tblrku zdarma ZalUiMiallU
viH h ft Hbirek a přidám Jeate ablrku i a Pe-

níze mofno caHlat ponzn v rerlNtrovanám
IHiml rreti! nbnoKf r obyfejnrn doplM neb
v Kiovních2-ocnlovfr- h mámkich
ťlite vidy iFeUilnS Vale Jméno pottookree

a stáu Adreaujle jedtujduáei

Y CllLXDEK Dunlap Keb

Pitná vodam
(iliKahuJe mnoho sdravi Ikodllvjch látek

ŠUMÍCÍ BONBONY 3
iwvílujicl a liheiné chutnající nápoj

Ilalirck Kle Itodnlěka 30 bal f240
lilavnl Jednalelá:

Ví-wíl- y Ae Co
M K tClh Ht

NewYork Ti V
HÍKDÁMF Vil liR JRONATRIR KaJklý a

iniie jiJIh li nk ví lou budnurit
tli7i9

kteří aby dokázali úrinky Kku zařlou
velkou nlřlnku léku tubo každému fte-- 1 pn přejíždění křižovatky rychlo-níř- i

Pokroku ZApndv Jenžtobomázapo- - vlakem a í osob na místě usmrce- -

irei poMoti upine zoarma v ie ro 7ihiíi- -

i„_- - — iz„i i:u„iřekli o lom "vým sotitednm NetJ( vaa
to nic a mřli byste to tudíž zkniti
' T II (n l

Pánflm úřadníkům spolků -

fMní (olK-htwln- knihy jako Leftfř-er- s

Journal denní knihy a jínénl
75c nahoru u Pokroku Západu

I


